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RUBRIEK XXX

DE BALLENVANGER 3

Laat ik beginnen me voor te stellen voor de mensen die 
me nog niet kennen. 
Marc de Lange is de naam, geboren in 1966 

(....bijzonder jaartal) in Breda. Ik ben getrouwd, heb 
2 kinderen, en een Rhodesian Ridgeback. Na veel 
omzwervingen in Nederland woon ik sinds 1996 in 
Westervoort, waarbij ik in 2017 verhuisd ben naar de Pals. 
In het dagelijks leven werk ik als directeur bij een 
automatiseringsbedrijf met vestigingen in Woerden en 
Berchem (België).

Voetballend ben ik mijn carrière gestart in 1974 in Breda bij 
de beroemde vereniging Aangenaam Door Vermaak En 
Nuttig Door Ontspanning (ADVENDO) Voor de kenners: 
NAC is hieruit ontstaan. In 1976 verhuisden mijn ouders 
naar Etten-Leur, waar ik ging spelen bij Internos. Een echte 
doorbraak heb ik daar niet gehad: in 1979 ben ik dan ook 
maar gaan honkballen.

Na de geboorte van mijn zoon ben ik sinds 2008 betrokken 
geraakt bij SC Westervoort: leider van de F-jes met Joost, 
Jordy en Julian als trainers, heel erg veel wekelijkse 
wedstrijdverslagen schrijven voor de website. In 2014 
vroegen Marco Hensen en Ronald Schoonbeek of ik toe 
wilde treden tot de jeugdcommissie. Samen met René 
Berendsen, René van Haveren, Natasja Bouwman, Marco 
Bloem, Angé Lenting en Frank Deenen zijn we begonnen 
aan dit avontuur. Na 5 jaar vond ik dat mooi geweest en 
heb ik mijn taken overgedragen aan een nieuwe 
jeugdcommissie. Wel ben ik actief gebleven als lid van de  
zaterdagdienst, jubileumcommissie, het kernteam 
samenwerking en fluit ik (bijna) wekelijks een wedstrijd.

Maar waarom begin je dan aan deze klus? Een vraag die 
me best al vaak gesteld is. Omdat ik denk dat voetbal in 
Westervoort het sociale cement in het dorp is. En we zitten 

in een bijzondere periode met alle plannen van de 
gemeente. Hierbij zullen we als vereniging richting onze 
gemeente en andere stakeholders moeten aangeven hoe 
belangrijk de voetbalsport in het dorp is. Zoals in mei 2022 
tijdens de ledenraadpleging iemand al zei: “Voetbal is het 
hart van Westervoort”. Als grootste sport in het dorp 
moeten we dan ook  zorgen dat we in de toekomst een 
prachtig complex krijgen om te voetballen. 

Daarnaast wil ik me graag in gaan zetten voor een 
grotere betrokkenheid van leden en ouders bij de 
club. Wat nu als iedereen 2 minuutjes per dag over 
zou hebben voor Sportclub Westervoort? Dan heb 
je een kwartier per week, een uur per maand en 
12 uur per jaar. Vele handen maken licht werk! Als 
we allemaal een taakje in de club zouden kunnen 
oppakken, hoe mooi zou dat wel niet zijn!

Tot slot: we mogen als club super trots zijn op al die 
vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Om daaraan mee te 
kunnen werken is alleen al een cadeautje. Ik zie jullie dan 
ook graag op de club, laten we er samen een mooie tijd van 
maken!

Rest me jullie allemaal een geweldig 2023 toe te wensen: 
laten we er wat moois van maken. 

GROET, MARC DE LANGE

VOORWOORD MARC DE LANGE

Het is zover! Ik begin met het schrijven van mijn eerste column voor 
de Ballenvanger als voorzitter van Sportclub Westervoort. Al voor 
mijn verkiezing als voorzitter in november werd ik er op gewezen 
dat dit één van de taken op de actielijst zou zijn. De inleverdatum 
van deze column werd me dus ook al ver voor mijn verkiezing 
bekend gemaakt.
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VAN DE REDACTIE

4 DE BALLENVANGER

Jan Koers Milan VigilanteAnousjka BoesveldMichel van Enckevort Aafke KemperAnne MatserLaura Matser Walter Bouwman

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

De redactie wenst een ieder een voorspoedig, 
sportief en vooral gezond 2023.
Na een relatief korte winterstop zijn de velden weer 

ingenomen door de teams voor de voorjaarscompetities.
Op het moment van dit schrijven heeft het eerste elftal na 
het succesvolle wintertrainingskamp naar Spanje zelfs de 
koppositie in de 3e klasse B gepakt. 

Met ingang van deze Ballenvanger hebben we een nieuw 
vast commissielid gekregen. Milan Vigilante is ons team 
komen versterken, nadat Cynthia Degen en Sander Swagers 
gestopt zijn in de redactie. Beiden hartelijk dank voor hun 
bijdragen aan het clubblad.
Milan, namens de redactie veel succes in ons team.
De foto op de voorzijde is uit een wedstrijd van JO14-1. De 
middenposter is van het team JO15-1.
De redactie wenst alle teams een prettige en sportieve 
voortzetting van de competities toe, en hoopt op vele 
kampioenschappen.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 3: 
woensdag 17 maart. CO

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

BAL02_2223_CC22.indd   4BAL02_2223_CC22.indd   4 09-02-2023   19:3909-02-2023   19:39



INHOUD DE BALLENVANGER NR. 2

DE BALLENVANGER 5

3  Voorwoord Marc de Lange
4  Van de redactie
6 Algemeen
7  Babycorner
8 Ledenvergadering
10 Club van 100 Jaarlijkse ledenvergadering

11 Club van 100 Piet Stevens erelid

12  De blikvanger Milan Vigilante

15  Nieuwjaarsbijeenkomst
20  Club van 100 bestaat 25 jaar!

22  Pechvogel van de maand Marieke de Groot, 

Vrouwen 1

25  Historiecommissie
26 uit de historie Ronald Schoonbeek

28  Middenposter JO15-1

30  Scheidsrechters te kort
30  Foto’s van het Kwartaal
31  Column Rob De Wissel

37  Voetbalkleding Mirjam Koenen

40  Scheidsrechter van het kwartaal Stef Kool

42  Een Elftal vragen Quinn Veltman

44 Meidenteam Girlpower

46  Het debuut vrouwen 1

50 De stelling
51  Sinterklaasavond
52  Bakkerij Koenen Oliebollencup

53 Prijspuzzel
54 Strip

12

26

42

28 Voorwoord Maurits Pelgrim
28 Wintertrainingskamp Torremolinos

31 Erelid Edwin Peters

50
HET NEDERLANDS 

ELFTAL HAD GEZIEN 
ZIJN KWALITEITEN 
VOOR EEN ANDERE 

TACTIEK MOETEN KIEZEN 
TIJDENS HET WK

WIN
PRIJSPUZZEL

P.53

BAL02_2223_CC22.indd   5BAL02_2223_CC22.indd   5 09-02-2023   19:3909-02-2023   19:39



G-TEAM OP BEZOEK BIJ VERONICA OFFSIDE 
Niemand minder dan voormalig international en 
Ajax-voetballer Andy van der Meijde komt naar 
SC Westervoort. Dit is geregeld door Geurt van 
Loenen, coach van het G-team.

Het G-team van SC Westervoort was op maandagavond  
30 januari te gast in de uitzending van Veronica Offside. 
Daar is voormalig international Andy van der Meijde een 
vaste tafelgast. Coach Geurt van Loenen vroeg hem of hij 
een keer naar Westervoort wil komen voor een training aan 
zijn team. En met succes.

Dat Van der Meijde naar Sportpark Naederhuyse in 
Westervoort komt, is ook te danken aan Wesley Sneijder. De 
voormalig Ajacied zat ook aan tafel en spoorde Van der 
Meijde aan toch vooral te gaan. Van Loenen deed daar nog 
een schepje bovenop. ,,De jongens hadden het in de auto 
hier naartoe al over Andy. Dat ze graag een keer door hem 
willen worden getraind.”

Het G-team genoot met volle teugen van de uitzending. Van 
Loenen had gevraagd of SC Westervoort een keer te gast 
mochten zijn. ,,Ik ging er vanuit dat wij waarschijnlijk niet 

aan de beurt zouden komen, maar twee dagen later kreeg 
ik al een bevestiging”, aldus de Westervoorter.
Niet alle voetballers van het G-team van SC Westervoort 
waren maandag aanwezig, twee van hen stapten 
uiteindelijk toch niet in de auto naar Hilversum omdat zij de 
opnames te spannend vonden. ,,Het is ook best spannend. 
Maar er werd goed voor ons gezorgd. We kregen een paar 
gratis drankjes en vooraf was er Hollandse muziek. Top”, 
aldus Van Loenen.

Middenvelder en aanvoerder Jeremy Rutgers mocht op 
televisie het spelsysteem van het team uitleggen. Of hij 
dezelfde rol heeft als Sneijder bij Ajax had, met de punt 
naar voren? ,,Nee, ik speel meer met de punt naar achter”, 
zei Rutgers die met zijn ploeggenoten na de uitzending op 
de foto ging met Van der Meijde. 

Van Loenen neemt een dezer dagen weer contact op met 
de programmaleider van Veronica Offside om een datum te 
prikken voor de training. ,,Ik heb geen nummer van Andy, 
maar ga er zeker vanuit dat het goed komt. Ik hoop op het 
einde van het seizoen, dan is het lekker weer.” 

6 DE BALLENVANGER

ALGEMEEN
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DE BALLENVANGER

BABYCORNER

Benthe Aarns
Op 30 oktober 2022 is Benthe Hannah Maria 
Aarns geboren.
Haar gewicht was 3540 gram.
Benthes vader Pim voetbalt in Westje 5.

Finn Hoveijn
Op 3 november 2022 is Finn Liam Hoveijn 
geboren.
Zijn gewicht was 3265 gram.
Zijn vader is Maurice Hoveijn, die voetbalt in 
SC Westervoort 5 en zijn moeder is Simone Grasdijk.

Luuk de Theije
Op 22 oktober 2022 is Luuk de Theije geboren. 
Zijn gewicht was 6240 gram.
Zijn moeder is Ilse Neymann en zijn vader is Björn de 
Theije, die voetbalt in Westje 5.

s

e

JAARLIJKSE   
LEDENVERGADERING BASN

OP 02-12-2022
Deze vergadering is wederom georganiseerd 
door bestuurslid Bennie Heijmen in overleg met 
de programmadirecteur Bouw: Willem Jan 
Hanegraaf.

Na het welkomstwoord door Bennie Heijmen startte de 
vergadering om 18.15 uur. Het aantal aanwezige leden van 
BASN was helaas niet zo groot, nl. 14 personen incl. 
bestuur. De vergadering verliep verder onder genot van een 
hapje en drankje voorspoedig. 
aandachtspunt bij de bestuursverkiezing: Niek Koenders 
was al tussentijds gestopt als bestuurslid en het bestuur 
heeft nadien sponsor en lid Patrick Gal bereid gevonden de 
vacante plaats op te vullen. Patrick werd met algemene 
stemmen gekozen als bestuurslid. Patrick van harte welkom 
in het bestuur en veel succes in jouw functie.  
Na de ledenvergadering werd een introductie over het 
bouwprogramma verzorgd door Willem Jan Hanegraaf. 
Nadien werd een heerlijk stamppottenbuffet geserveerd 
door sponsor Zalencentrum Wieleman.
Toen alle magen gevuld waren, volgde de rondleiding in het 
ziekenhuis in aanbouw door programmadirecteur Bouw 
Willem Jan Hanegraaf. Het was een interessante en 
boeiende rondleiding, die ongeveer 21.45 uur eindigde. Dat 
was tevens het einde van deze bijzondere activiteit.

DOOR: JAN

7
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8 DE BALLENVANGER

LEDENVERGADERING

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN SPORTCLUB 
MET HET AFTREDEN VAN VOORZITTER JOHN KEMPER
Op vrijdagavond 18 november 2022 vond de 
jaarlijkse ledenvergadering van sportclub plaats 
in het clubhuis. Zoals de laatste jaren steeds het 
geval was, werd de vergadering bezocht door 
ruim 20 leden.

De eerste 6 agendapunten werden vlot afgewerkt met de 
gebruikelijke verslagen van secretaris en penningmeester. 
Agendapunt 6 (kascontrolecommissie) werd afgehandeld 
door Christiaan Groote, die nog een persoonlijk presentje 
had voor de scheidende voorzitter John Kemper.
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DE BALLENVANGER 9

 

Zonder pauze werd overgegaan naar het agendapunt 
bestuursverkiezing. Daarbij waren Nancy Stevens 
(secretaris) en Remco Grob (penningmeester) aftredend en 
herkiesbaar. Beiden werden voor een volgende periode 
herkozen, daar er geen tegenkandidaten waren.

Het hoogtepunt van de avond was daarna het aftreden van 
John Kemper als voorzitter, daar hij zich niet meer 
herkiesbaar stelde. Er was inmiddels al een nieuwe 
kandidaat voorzitter benaderd, nl. Marc de Lange. Hij werd 
met algemene stemmen door de ledenvergadering gekozen 
tot voorzitter van sportclub. John werd toegesproken door 
bestuurslid Edwin Grob, die de afgelopen 10 jaar van 
voorzitter John Kemper nog eens uitgebreid belichtte en 
hem beschreef als een zeer verdienstelijk en prima 
voorzitter. Daarna natuurlijk de bloemen en een presentje 
van het bestuur, nl. een voorzittershamertje met opschrift. 
Daarna overhandigde John de (grote) voorzittershamer aan 
de nieuwe voorzitter Marc de Lange, die hem persoonlijk 
bedankte en hem ook een presentje gaf. Marc hield daarna  
meteen maar zijn “maidenspeech” en bracht de 
vergadering vervolgens tot een goed einde.

Na de vergadering stroomde het clubhuis vol met vele 
leden, die eveneens afscheid kwamen nemen van voorzitter 
John Kemper. Zijn dochters hadden samen met een speler 
van VAV, het team, dat altijd op de dinsdag traint en 
waarvan John ook deel uitmaakt, een surpriseparty voor 
hem georganiseerd. 
John mocht nog een aanzienlijk aantal cadeaus ontvangen 
en werd tevens nog toegesproken door Hans van Workum, 
met wie John jarenlang het duo “Het Benkske” vormde. 
John ontving een mooie fotocollage uit de historie met vele 
bekenden erop. Daarna werden ook John “zijn 3 dames 
(vrouw en dochters)” in de bloemen gezet.

De avond bleef nog lang gezellig en het muzikale tintje 
werd verzorgd door zanger Gerard van Weelden. 

DOOR: JAN
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10 DE BALLENVANGER

CLUB VAN 100

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
Op vrijdagavond 4 november 2022 is de 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden door de 
Club van 100. Penningmeester Piet Stevens was 
door omstandigheden afwezig.

De opkomst was vrij groot met ruim 35 leden.
De vergadering had een vlot verloop en was met ongeveer 
een half uur afgerond. 
Het bestuur van de Club van 100 heeft Henny van Betuw 
bereid gevonden de functie van penningmeester op zich te 
nemen, daar de huidige penningmeester Piet Stevens 
binnenkort zal stoppen met zijn werkzaamheden. Piet zal 
Henny echter nog wel hier en daar blijven ondersteunen, 
indien nodig.
Henny werd door de ledenvergadering met algemene 
stemmen aangenomen als nieuwe penningmeester van de 
Club van 100.

Piet Stevens zal op een nog nader te bepalen tijdstip door 
het bestuur worden geëerd voor zijn werkzaamheden.
Na afloop van de ledenvergadering bleef het nog lang 
gezellig onder het genot van een hapje en een drankje. 

(Advertentie)
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DE BALLENVANGER 11

CLUB VAN 100

PIET STEVENS ERELID
 VAN DE CLUB VAN 100
Op zaterdag 12 november ’s middags om 14 uur 
is Piet Stevens benoemd tot erelid van de Club 
van 100.

Het voltallige bestuur van de Club van 100 was aanwezig 
en ook een fotograaf van het Westervoorts Nieuwsblad was 
uitgenodigd voor deze bijzondere gebeurtenis.
Piet werd vervolgens toegesproken door voorzitter Jan 
Ubing.
Jan: “Piet, wij zijn hier vandaag aanwezig om jou te 
bedanken voor alles wat je voor de Club van 100 betekend 
hebt.
Allereerst was jij 25 jaar geleden (in 1997) samen met Bart 
Weiss, de gebroeders Grob en Anton Berentzen oprichter 
van de Club van 100.
Je hebt 25 jaar lang met zorg en toewijding het 
penningmeesterschap van de Club ingevuld en bent 
inmiddels tijdens de ledenvergadering opgevolgd door 
Hennie van Betuw. Dankzij jou is de Club van 100 
uitgegroeid tot bijna 300 leden, jij hebt nl. een groot deel 
van deze leden zelf geworven.
Daarom is door het bestuur besloten, en door de leden 
goedgekeurd, jou tot erelid van de Club van 100 te 
benoemen. Als aandenken ontvang je hierbij de oorkonde 
en glazen schild.
Wij willen hierbij ook jouw vrouw Thea niet vergeten, die 
altijd je steun en toeverlaat is geweest in 25 jaar Club van 
100. Voor haar hebben we dan ook een mooie bos bloemen 
meegenomen. En tot slot voor jullie samen een dinerbon 
van Huis ter West.
Piet van harte proficiat namens bestuur en leden 
van de Club van 100.”
Nadien werden de nodige foto’s gemaakt, heeft het bestuur 
nog gezellig nagepraat en werden nog vele oude 
herinneringen opgehaald, waarbij Piet trots zijn hele 
sportclubverzameling heeft laten zien. 

DOOR: JAN
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12 DE BALLENVANGER

DE BLIKVANGER

MILAN VIGILANTE
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. 
Gelukkig zijn we bij Sportclub gezegend met een 
grote groep van deze kanjers. In deze editie van 
de Blikvanger laten wij jullie kennis maken met 
onze nieuwste aanwinst van de Ballenvanger 
commissie, namelijk niemand minder dan Milan 
Vigilante. Hij vertelt over wat hij precies heeft 
gedaan en wat hij momenteel doet bij Sportclub 
Westervoort. 

Naam: Milan Vigilante.
Leeftijd: 22 jaar.
Woonplaats: Westervoort.
Familie: Zus: Gina. Ouders: Marion en Silvio.

Beroep?
Sinds 2 jaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent, dit doe 
ik met veel plezier in Bemmel op IKC-de Regenboog. 
Eigenlijk ondersteun ik de leerkracht in de voorbereidingen 
van en tijdens de lessen. Ik sluit niet uit dat ik in de 
toekomst nog de PABO ga doen, maar ik heb het nu nog 
erg naar mijn zin op deze basisschool.

Wat zijn je hobby’s?
Fotografie, voetbal en scooter rijden.
Het fotovak heb ik van mijn moeder geleerd. Op de club 
ben ik vaak bezig met fotografie en met regelmaat bezoek 
ik de TT van Assen om daar nog wat snelheidsduivels op de 
foto te zetten. Uiteraard is voetbal een hobby, ik ben niet 
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DE BALLENVANGER 13

DE BLIKVANGER

voor niets vaak op de club te vinden. Zelf heb ik van 2005 
tot 2016 gevoetbald. Uiteindelijk ben ik gestopt vanwege 
tijdsdruk, ik vond de combinatie van school en voetbal te 
druk.
Als de zon weer begint te schijnen trek ik er graag op uit 
met mijn scooter, ik hou er dan van om lange toertochten te 
maken. 

In welke teams heb je gevoetbald en van welke trainer 
heb je het meest geleerd?
Ik heb gevoetbald van de F8 tot de C’tjes. Met mijn trainers 
Rick Smink en Sjoerd Bisselink heb ik een heel leuk seizoen 
gehad. Ik vind ook dat ik van hen heel veel geleerd heb.
Daarnaast is Peter Abbink mijn trainer geweest, een 
geweldige trainer en ook dat was een super leuk seizoen.

Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Zorgvuldig, sociaal, doorzetter, twijfelaar, behulpzaam en 
betrouwbaar, maar dan zitten we al op 6 woorden. 

Welk vrijwilligerswerk doe je en heb je gedaan?
Van 2012 tot 2022 ben ik trainer geweest. Ik startte mijn 
trainerscarrière met een stage bij de Champions League, 
een 10-urige stage werd een 10-jarige ervaring. Daarna 
ben ik trainer geweest van de JO8-1, JO9 en afsluitend de 
JO10.
Sinds 2022 ben ik het nieuwste lid van de Ballenvanger 
commissie, super dat ik mijn fotografie hobby bij de 
voetbalclub kan uitbreiden. Misschien nog wel leuk om te 
weten, op aanvraag maak ik teamfoto’s. 

Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger moeten 
worden?
Vanwege de waardering die je ervoor terugkrijgt, in mijn 
geval dan van de kinderen en de ouders. Ik krijg er energie 
van om te zien hoe je de jeugd kan helpen beter te worden 
in het voetballen. 

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? 
Ja, ik volg mijn oude team de JO14-1 en de spelers die ik 
getraind heb in de JO15-1. 

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Nergens aan, ik ken de club van binnen en buiten. 

Ben je naast Sportclub fan nog supporter van een 
andere club?
Vroeger van Vitesse, nu niet meer. Ik ga af en toe naar wat 
wedstrijden. 

Wat heb jij deze zomervakantie gedaan?
Tour met mijn vader met de auto door Oostenrijk, Duitsland 
en Italië. 

Favoriete vakantiebestemming?
Een bestemming met mooi weer, lekker eten, een groot 
zwembad en veel bezienswaardigheden. 

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Over 10 jaar verwacht ik veel nieuwe dingen geleerd te 
hebben en hoop ik dat ik alles bereikt heb wat ik tot dan 
toe allemaal gewild heb. Ook hoop ik rond die tijd op 
mijzelf te wonen. 

Op de vooravond van de WK-wedstrijden   
Japan-Spanje en Costa Rica-Duitsland, donderdag 
01-12-2022 om 19:00u, stellen we ook even wat 
extra vragen:

Wie wint het WK 2022? 
Frankrijk.

Wat is jouw voorspelling voor Nederland?
Nederland vliegt er in de kwartfinale uit.

Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands 
elftal?
Frenkie de Jong

Wil je tot slot nog wat kwijt?
Nee, helemaal niets. 

DOOR: AAFKE EN ANNE
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 NIEUWJAARSBIJEENKOMST

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Na 2 coronajaren was op zondag 1 januari 2023 
om 15 uur eindelijk weer de aftrap van de 1e 
activiteit in het nieuwe kalenderjaar, nl. de 
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Deze werd, 
zoals gebruikelijk, zeer druk bezocht.

Bij binnenkomst was er voor een ieder een glas champagne 
om te proosten op het nieuwe jaar. Het werd gezellig druk 
en de bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door Roy 
Wilting en Arjan Koenen.

Nadat John Kemper afgelopen ledenvergadering in 
november 2022 de voorzittershamer overdroeg aan Marc 
de Lange mocht hij als de nieuwe voorzitter zijn 
‘maidenspeech’ houden.

In deze speech blikte de voorzitter kort terug op de 
gebeurtenissen in 2022. Hij memoreerde de in dat jaar 
overledenen Gerard Klinkenberg, Carlo Brands, Jupp Dahm 
en Henk Snelder. Uitermate goed waren de opbrengsten 
van zowel de WK-toto als de kerstbingo.

Verder werden de volgende jubilarissen door de voorzitter 
in het zonnetje gezet: 
25 jaar lid: Marco Hensen, Hans Matser, Roy Wilting, Brian 
Volman, Jeroen Tacke, Bjorn de Theije, Rob Manheim, Jeroen 

van de Vliet, Maurice Hoveijn, Patrick van der Meij, Jaap 
Terhaard, Edwin Huuskes, Tom Krijgsheld, Ferry Snelders, 
Herman Wenting. Gerda Dahm - Ubing, Joris Boss en Tim 
Mecking hebben zich afgemeld.
40 jaar lid: Freek Nomden, Martin Wieleman, Bob van de 
Veen en Bart Krechting.
50 jaar lid: Peter Abbink, Cees Anema en Theo de Reus.
60 jaar lid: Hans Hetterscheit, Mart Messing, Hanny de 
Ruyter de Wildt en Willie Stevens.
70 jaar lid: Piet Stevens en Ben Hulshorst. Piet Stevens 
was door omstandigheden niet aanwezig.

Allen werden in de bloemen gezet en ontvingen het 
bijbehorende aandenken.

En dan was er nog een bijzonder moment voor 2 leden: 
Edwin Peters en John Kemper werden benoemd tot erelid 
van de vereniging, voor beiden zeer verdiend. Ook zij 
werden in de bloemen gezet en ontvingen het bijbehorende 
aandenken. Beide heren zullen worden toegevoegd op de 
‘Wall of Fame’ (de wand in het clubhuis met daarop alle 
ereleden vermeld op een eigen bord).

Daarna bleef het nog heel lang gezellig in het clubhuis. 

DOOR: JAN
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NIEUWJAARSSPEECH SC WESTERVOORT 

Geachte aanwezigen, beste mensen die 
Sportclub Westervoort een warm hart toedragen,
Van harte welkom op onze traditionele jaarlijkse 
Sportclub Westervoort Nieuwjaarsreceptie met 
de even traditionele speech van de voorzitter. 
Iets wat er nu eenmaal bij hoort, je ontkomt er 
niet aan. Ik zal in de traditie van John deze 
speech voortzetten, waarbij ik de oude speech 
van John wat heb afgestoft, de jaartallen heb 
veranderd en wat nieuwe feitjes toegevoegd 
heb. Ik zeg: Bedankt John voor de inspiratie!

En zonder gekheid: wat ongelofelijk fijn om hier na 2 
Corona jaren met jullie allemaal te mogen staan. Deze 
speech gaat even duren, waarvoor alvast mijn excuses. Ik 
wilde een niet  te lang verhaal houden, maar tijdens deze 
Nieuwjaarsreceptie hebben we in ieder geval 2 jaar aan 
jubilarissen in te halen. Dat doen we echter niet voordat we 
nog heel even terugblikken op 2022 en vooruit kijken naar 
2023.

Terugblik op 2022
Hoewel we in november tijdens onze jaarlijkse 
ledenvergadering het jaarverslag van de secretaris hebben 

mogen aanhoren, wil ik toch even terugkijken naar 2022. 
Want wat was het een bijzonder jaar! Met aan het begin 
een door de BASN mogelijk gemaakt trainingskamp voor 
Heren 1, die super gemotiveerd terug kwamen en 
waarschijnlijk daar de basis hebben gelegd voor het 
kampioenschap. Een Club van 100 die dit jaar weer een 
prachtige bijdrage heeft geleverd aan de nieuwe pui. En 
wat te denken van het ombouwen van de rookruimte naar 
een prachtige ruimte om met je elftal een biertje te drinken.

Helaas ontvielen ons dit jaar nog een aantal markante en 
gewaardeerde leden. Waar begin 2022 Gerard Klinkenberg 
kwam te overlijden, was er later dat jaar het overlijden van 
respectievelijk Carlo Brands, Jupp Dahm en Henk Snelder. 
Verdrietig nieuws, waarbij het mooi is te zien dat de leden 
van de vereniging ook dan voor elkaar klaar staan, steun en 
troost te bieden aan de nabestaanden.

Op de valreep van het jaar hebben we nog een aantal 
winterkampioenen kunnen huldigen, waarbij het succes van 
de meiden heel erg opviel: zowel de MO17 als de MO20 
konden dit jaar afsluiten als Winter Koninginnen. En dat je 
dan een AVW-er een blauw shirt aan kunt laten trekken is 
helemaal mooi. Maar ook JO14-1 wist het jaar als koploper 
in de competitie af te sluiten. En dat heren 1 op een meer 

1 januari 2023
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dan verdienstelijke 2e plaats staat met prachtig voetbal, is 
ronduit geweldig. Ik wil zeker geen druk leggen bij de 
trainer, maar Wim……. 

We kunnen met zekerheid stellen dat het met het voetbal 
inzicht bij Sportclub Westervoort wel goed zit, zeker als je 
aanvoerder van heren 1 de Gelderse WK toto winnend weet 
af te sluiten. O ja, ook zo’n succes, de eigen WK toto. Met 
een opbrengst van € 1.218 een prachtige financiële 
bijdrage voor de club. Dank aan Joris, Ronald, John, 
sponsoren en iedereen die hieraan heeft bijgedragen een 
succes van de WK Toto te maken.

Tot slot van deze terugblik wil ik graag Simone Nass, Tanja 
Dahm en Linda Grob naar voren halen om ze bedanken voor 
de inzet tijdens de Kerstbingo. Dit jaar verliep deze net even 
wat anders dan anders, met een geblesseerde Nicole en Tanja 
die om een droevige reden deels verstek moest laten gaan. 
Om dan toch een prachtige avond te organiseren, die ook 
nog eens ruim € 1.200 op heeft geleverd. En nee, ik ben 
Suzanne en Nicole niet vergeten, die zullen later een 
bloemetje bezorgd krijgen. Dames, ik hoop oprecht dat jullie 
in 2023 weer een Kerstbingo gaan organiseren.

Vooruitblik 2023
We zijn nu aangekomen op de eerste dag van 2023 en uw 
nieuwe voorzitter heeft geen glazen bol om te voorspellen 
wat er precies gaat gebeuren. Dat er het nodige gaat 
gebeuren moge duidelijk zijn. Zoals iedereen hier in ons 
clubhuis waarschijnlijk weet, heeft de gemeente 
Westervoort ambitieuze plannen waar het gaat om bouwen 

van nieuwe woningen. En nee, het advies van een speler 
van heren 1 om woningen in Babberich te gaan bouwen, 
zal de woningnood in Westervoort niet gaan oplossen. Eind 
januari 2023 zijn de besturen van AVW’66 en SC Westervoort 
uitgenodigd om van de wethouders te horen over de 
bouwplannen rond Westervoort Noord en de consequenties 
die deze gaan hebben voor het voetbal in Westervoort.
Het bestuur van SC Westervoort heeft inmiddels samen met 
het bestuur van AVW’66 een stip op de horizon gezet, 
waarbij beide besturen inzien dat er uiteindelijk één 
voetbalvereniging in Westervoort zal kunnen bestaan. 
Hiervoor is in 2022 de opdracht gegeven aan een 
zogenaamd kernteam samenwerking, bestaande uit 13 
leden van AVW’66 en SC Westervoort. Vanuit het kernteam 
zijn 6 thema’s benoemd, die in werkgroepen verder 
behandeld worden. De thema’s zijn:
• Jeugd
• Organisatiestructuur
• Financiën
• Uitstraling
• Accommodatie / velden
• Activiteiten
Iedere werkgroep bestaat uit 1 of meerdere leden van het 
kernteam, aangevuld met leden van AVW’66 en Sportclub 
Westervoort. In totaal zijn er nu 22 leden van beide 
verenigingen actief. En daar kunnen we zeker nog mensen 
bij gebruiken. Doelstelling is dat het kernteam in februari / 
maart dit jaar een plan bezorgt, waarbij de beide besturen 
een pad naar de toekomst kunnen aangeven en hiermee 
terug zullen komen richting de leden. Nogmaals, meld je bij 
het bestuur van SC Westervoort of AVW’66 als je aan dit 
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proces wenst mee te werken. Aan de zijlijn van alles vinden 
en roepen, en geen constructieve bijdrage leveren draagt 
niet bij tot die stip op de horizon. En uiteindelijk gaat het 
om het voetbal in onze prachtige woonomgeving. Zoals een 
van onze leden ooit aangaf: voetbal is het hart van 
Westervoort en alleen samen zorgen we ervoor dat dit 
sociale cement ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Natuurlijk zijn er nog ambities voor 2023: Heren 1 staat er 
wel zo goed voor dat ze ook echt gaan strijden om het 
kampioenschap. Het trainingskamp in januari gaat 
ongetwijfeld zorgen dat we hier weer die basis leggen voor 
een spannende 2e helft van het seizoen. Dames 1 zal dit 
jaar ook meegaan naar het zonnige zuiden, waarbij we 
natuurlijk de verwachting hebben dat zij ook de inspiratie 
vinden om een erg sterke 2e seizoenshelft te gaan spelen. 
De jeugd doet het goed met diverse elftallen in de 1e en 
hoofdklassen en het G-voetbal draait top. Mooi om ook te 
zien dat uit het G-voetbal spelers hun rol oppakken als 
vrijwilliger en zelfs onder begeleiding van onze 
amateurscheidsrechter van het jaar Etienne Wettingfeld 
wedstrijden bij de jeugd fluiten. En dat Etienne dan ook nog 
op 7 januari bij de KNVB deel gaat nemen aan de landelijke 
finale om tot amateurscheidsrechter van Nederland 
gekozen te worden, is een enorme blijk van waardering 
voor hem en al zijn collega scheidsrechters.

En om in de traditie van John te blijven: graag maak ik van 
de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers en mensen die 
op de één of andere manier iets voor Sportclub doen of 
hebben gedaan van harte bedanken voor hun inzet het 

afgelopen, maar hopelijk ook het komende jaar. En als 
iedere speler en ouder die nu nog niet actief is voor onze 
club dagelijks 2 minuutjes kan reserveren voor de club, dan 
hebben we op jaarbasis een wereld aan extra handjes om 
alles weer mogelijk te maken.

Jubilarissen
En dan gaan we nu naar de jubilarissen. Omdat we 2 jaar 
geen jubilarissen hebben kunnen feliciteren, is de lijst dit 
jaar heel erg  lang. Met 18 personen voor de 25 jaar, 4 voor 
hun 40-jarig lidmaatschap, 3 leden met een 50-jarig 
lidmaatschap, 4 leden met een 60-jarig lidmaatschap en 
zelfs 2 leden met een 70-jarig lidmaatschap zijn we dit jaar 
lang aan het feliciteren. 

Mag ik daarom naar voren voor het 25-jarig lidmaatschap:
Marco Hensen, Hans Matser, Roy Wilting, Brian Volman, 
Jeroen Tacke, Bjorn de Theije, Rob Manheim, Jeroen van de 
Vliet, Maurice Hoveijn, Patrick van der Meij, Jaap Terhaard, 
Edwin Huuskes, Tom Krijgsheld, Ferry Snelders, Herman 
Wenting. Gerda Dahm - Ubing, Joris Boss en Tim Mecking 
hebben zich afgemeld. Daarnaast zijn Herman en Gerda al 
langer lid, maar nimmer gehuldigd. Mocht dit niet kloppen, 
dan kan ik me altijd nog beroepen op het feit dat de 
administratie ooit is verbrand.

Voor een 40-jarig lidmaatschap wil ik graag Freek Nomden, 
Martin Wieleman, Bob van de Veen en Bart Krechting naar 
voren roepen. Super dat jullie al zo lang trouw lid zijn van 
Sportclub.
Met Peter Abbink, Cees Anema en Theo de Reus hebben we 
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3 jubilarissen die al 50 jaar lid zijn. Helaas heeft Peter zich 
afgemeld en zijn Cees en Theo ook verhinderd. Ik zette 50 
jaar geleden mijn eerste stapjes op het voetbalveld bij 
Advendo, maar die 50 jaar heb ik daar zeker niet af kunnen 
maken.

Het is dan wel heel geweldig dat we nu 4 heren naar voren 
mogen roepen die er allemaal zijn (en dat is al heel 
bijzonder) en dan ook nog eens 60 jaar lid zijn. Zestig jaar: 
dan ben je dus langer lid dan dat ik op deze aardbol sta. 
Mag ik Hans Hetterscheit, Mart Messing, Hanny de Ruyter 
de Wildt en Willie Stevens naar voren roepen voor een 
aandenken aan hun 60-jarig lidmaatschap van onze mooie 
club.

Tot slot van de jubilarissen hebben we 2 leden die al 70 
jaar lid zijn. Helaas is Piet Stevens verhinderd, maar we 
zullen zeker zorgen dat Piet zijn aandenken en een bos 
bloemen ontvangt. Als beginnend voorzitter ben ik heel erg 
vereerd in mijn eerste nieuwjaarsspeech Ben Hulshorst te 
mogen huldigen met zijn 70 jarig lidmaatschap. Bloemen 
en een onderscheiding zijn dan ook volledig verdiend.
Ik wil alle jubilarissen vragen om na de speech even mee te 
gaan naar buiten voor een mooie foto bij de entree van ons 
clubhuis.

En nu denkt iedereen: mooi voorzitter, dat was het dan, we 
kunnen weer aan het bier en de wijn. Maar nee, ik wil jullie 
allemaal vragen nog even bij mij te blijven. Het is namelijk 
als club super te horen dat jullie, de leden, andere leden 
voor kunnen dragen voor het erelidmaatschap van onze 

mooie club. Het is alweer een behoorlijk lange tijd geleden 
dat we ons laatste erelidmaatschap hebben vergeven. Daar 
gaan we dan ook nu verandering in aanbrengen door maar 
liefst 2 leden tot erelid van Sportclub Westervoort te 
benoemen.

In de motivatie die we als bestuur kregen van het eerste 
kersvers te benoemen erelid, kregen we termen als 
“gedreven”, “man met langetermijnvisie”, “geen gewone 
boekhouder” en zeker “vaak te lang pratend”. Het is ons 
dan ook een eer om Edwin Peters te benoemen tot erelid 
van Sportclub Westervoort.

En dan zijn we er nog niet helemaal. Want de man die we 
nu graag naar voren willen halen heeft geen introductie 
nodig. Hij heeft in heel veel jaren zoveel betekend voor 
Sportclub, dat het een avondvullend programma met Moes 
zou worden dit allemaal te beschrijven. Ik ga ook niet te 
veel uitwijden over zijn verdiensten, want ik weet zeker dat 
dit op enig moment op het “benkske” weer besproken gaat 
worden. Aangezien ik daar al een keer ter sprake ben 
gekomen, houd ik het hier dus kort. Voor het bestuur, maar 
zeker voor mij persoonlijk, is het een eer John Kemper te 
mogen benoemen tot erelid van Sportclub Westervoort.

Rest mij jullie en al je dierbaren een gezond, gelukkig, 
voorspoedig en mooi 2023 toe te wensen. Proost! 
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CLUB VAN 100

DE CLUB VAN 100 BESTAAT 25 JAAR!
De Club van 100 van sportclub Westervoort, 
officieel  genoemd Stichting Vrienden van 
Sportclub Westervoort, vierde in het jaar 2022 
haar 25-jarig bestaan.

De stichting is opgericht op 10 juni 1997, en is een initiatief 
van een aantal vrienden van de voetbalvereniging met als 
doel - conform haar statuten - de vereniging financieel te 
steunen in projecten die de gehele vereniging ten goede 
komen. De bestuursleden van het 1e uur waren Mister X, en 
de heren Gerrit van de Velden, Piet Stevens, Bart Weiss, 
Antoon Berentzen en de gebroeders Ed en Remco Grob. 

Het huidige bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 
leden: Jan Ubing (voorzitter), Gerwin Folmer (secretaris), 
Hennie van Betuw (penningmeester) en Riny Weiss 
(algemeen bestuurslid) en. Piet Stevens heeft onlangs een 
stapje terug gedaan na 25 jaar trouwe dienst als  
penningmeester, en is inmiddels benoemd tot erelid van de 
stichting.  

De afgelopen 25 jaar heeft de stichting vele projecten 
helpen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: bankjes 
rondom het hoofdveld, modernisering van de tribune, 
zonneschermen op het terras, modernisering/uitbreiding van 
de kleedkamers, aanpassen toiletten, realisatie speeltuin, 
afrastering hoofdveld en fietsenstalling, aanschaf van 3 
robotmaaiers en vervanging schuifpui kantine. 

Met name de laatste jaren is ook bijgedragen aan 
verduurzaming van het complex middels plaatsing van 
zonnepanelen, en meest recent het vervangen van de 
conventionele veldverlichting door zuinige Ledverlichting.  

Dit alles is mogelijk geworden door de gestage groei van 
ons ledenaantal, de stichting telt momenteel  rond de 300 
leden, en daar zijn we uiteraard als bestuur bijzonder trots 
op! Langs deze weg willen we dan ook al onze trouwe 
leden/sponsors bedanken voor hun fantastische steun 
gedurende al die jaren.
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Uiteraard zijn we nog continue op zoek naar nieuwe 
leden, zodat we de sportvereniging ook de komende 
jaren financieel kunnen blijven steunen. Bent U nog 
geen lid of weet U wellicht nog mensen die lid willen 
worden, dan houden we ons uiteraard aanbevolen. 
Voor slechts 45,38 euro per jaar bent U al lid en 
helpt U onze vereniging weer een stap vooruit. 

Aanmelden kan bij de eerder genoemde 
bestuursleden, via de link op de website van 
Sportclub Westervoort (https://www.scwestervoort.nl/),
of stuur een email naar ons adres: 
clubvan100@scwestervoort.nl

Voor de leden van de Club van 100 biedt de 
stichting het volgende:
1.  Vermelding naam/bedrijf op een bord in het 

clubhuis van Sportclub Westervoort
2.  Eenmaal per jaar een ledenvergadering met het 

bestuur. Aansluitend een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje

3.  Gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de 
competitie en een uitnodiging voor de eventuele 
feestavond van de voetbalvereniging.

NAMENS HET BESTUUR VAN DE CLUB VAN 100,

JAN UBING (VOORZITTER)

WORD SPONSOR
VAN DEZE

MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl
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PECHVOGEL VAN DE MAAND

MARIEKE DE GROOT, VROUWEN 1
“Een pechvogel is een pop in de vorm van een 
vogel die in vroegere tijden gebruikt werd als 
een strafmiddel in het onderwijs. Deze pop was 
gevuld met zaagsel of erwten. Als een leerling 
zich misdroeg dan gooide de meester de 
pechvogel naar de leerling. De leerling moest 
deze dan terugbrengen naar de meester en 
kreeg daarna een klap op de hand met de plak.” 
Bron: Wikipedia, 2021.

Zondag 4 december jl. was Marieke graag deze pechvogel pop 
geweest, dan was zij zeer waarschijnlijk ongeschonden uit de 
strijd gekomen. Wij nemen jullie graag mee naar deze dag.

Vrouwen 1 moest die beruchte zondag uit tegen de 
Beuningse Boys, aanvang 11.00 uur. Het beloofde een 
moeilijke wedstrijd te worden gezien de reeds heersende 
blessuregolf bij Vrouwen 1. Een ander leuk weetje was dat 
het in Beuningen veel kouder was omdat het in open 
velden ligt, aldus onze eigen Willy Bartels.  

Afijn door met de wedstrijd. Marieke: “Ik voelde mij 
hartstikke goed, ik was vrolijk opgestaan en had zin in de 
wedstrijd en ik zou na de wedstrijd een paar dagen met 
mijn moeder naar Sanadome gaan. Aafke reed die ochtend 
en ik begeleidde haar blindelings naar de velden van 
Beuningen. Wedstrijdbespreking, omkleden en van start 
met de warming-up. Willy had overigens niet gelogen, de 
extra wind op het veld maakte het guur. Het was vreselijk 
koud.”

11.00 uur, daar gingen ze.
De wedstrijd begon en Marieke startte op linkshalf. De 
positie waar ze de week ervoor geëindigd was en een 
goede indruk had achtergelaten. Al na 1 minuut konden de 
dames hun eerste teleurstelling verwerken. Aanvoerster 
Lisette Tap viel geblesseerd uit, wat betekende dat er nog 
maar één wissel op de bank zat. Desalniettemin werd er 
goed gevoetbald en werd vrij snel duidelijk dat de dames 

van Beuningse Boys minder goed waren dan gedacht. 
Amper 15 minuten na de eerste wissel kon trainer Albert 
van der Wal nogmaals wisselen want nu was het pechvogel 
Marieke die geblesseerd het veld kon verlaten. ‘Mijn directe 
tegenstander en ik schoten allebei met de binnenkant van 
de voet tegen de bal. Helaas voor mij schoot zij harder dan 
ik waardoor mijn onderbeen naar buiten bewoog ten 
opzichte van mijn knie. Hoewel het in eerste instantie mee 
leek te vallen bleek na behandeling naast het veld dat 
verder voetballen niet meer mogelijk was.’ De wedstrijd 
werd verder gespeeld zonder Marieke en de laatste wissel 
werd ingezet. Met nog 75 minuten te gaan en geen wissels 
meer werd het winnen van de wedstrijd ineens een stukje 
moeilijker. 

De wedstrijd is inmiddels verlopen en Marieke maakt zich 
op voor een paar dagen ontspannen. Helaas of gelukkig 
voor haar hebben we Anne, Rilotte, Christel en Quinta in 
het team. Alle vier top fysio’s. Voordat Marieke naar 
Sanadome mocht vertrekken hebben Anne en Rilotte nog 
een aantal testen gedaan. Conclusie: ‘teveel speling in de 
knie en zij gaven aan dat ik binnen 48 uur in een strekbrace 
moest om blijvende instabiliteit te voorkomen. Ik had toen 
nog niet goed de ernst van de blessure door.”

Nou lijkt dat een makkelijke opgave hoor ik jullie denken, 
een strekbrace aanschaffen, maar niets is minder waar. 
Marieke ging namelijk zoals gezegd direct na de wedstrijd 
met haar moeder (Marian) drie dagen relaxen in Sanadome. 
Marian was al bij een familielid in Beuningen en wachtte 
daar op haar gehavende dochter. Eenmaal aangekomen in 
dit luxe kuuroord bestelde Marieke met spoed een brace en 
maandagochtend ontving zij deze al. Chapeau voor de 
medewerkers van DHL. Kleine kanttekening aan dit verhaal, 
moeder en dochter de Groot hebben niet lang van hun 
kuuroord kunnen genieten. Moeder was ziek en Marieke 
kon na ontvangst van de brace niet meer gebruik maken 
van de wellness faciliteiten. Na de bezorging van de brace 
keerde zij huiswaarts. 
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Hoelang moet je nu herstellen van deze blessure?
Ik ben na ons nachtje weg naar mijn eigen fysiotherapeut 
gegaan. Er zat flink wat speling in mijn knie en na een echo 
bleek dat er een scheur in mijn mediale (binnenste) knieband 
zat. Ik moet nu 6 weken 24/7 mijn brace dragen zodat ik 
geen gekke bewegingen maak. Mijn mediale band moet dan 
vanzelf weer helen. Vervolgens moet ik nog 1,5 tot 4,5 
maand herstellen. Al met al ben ik dan 3 tot 6 maanden 
bezig. Een klein percentage blijft na deze herstelperiode last 
houden van een instabiele knie, dat is wel echt mijn grootste 
nachtmerrie. Maar het merendeel herstelt volledig als ik alle 
zes ‘mijn’ fysio’s mag geloven. Daarnaast heeft 80% van de 
gevallen bij het ontstaan van deze blessure ook letsel aan de 
voorste kruisband en moet dus wel geopereerd worden, wat 
dat betreft ben ik ook weer niet zo’n enorme pechvogel want 
daar is bij mij geen sprake van!

Wat heeft het voor invloed op dagelijks leven?
Doordat ik niet kan en mag autorijden en fietsen ben ik 
enorm afhankelijk van anderen. Ook mijn werk als 
persoonlijk begeleider in de Gehandicaptenzorg kan ik niet 
uitvoeren zoals normaal. Gelukkig kan ik op maandag en 
woensdag thuiswerken en kan ik op dinsdag en donderdag 
met een collega meerijden maar ik zou blij zijn als ik mijn 
bewegelijkheid weer terug heb en weer gezellig mee kan 
dansen met mijn spelers bij Theater Klare Taal. Ook mijn 
bijbaantje bij Wieleman heb ik even tijdelijk on hold gezet 
wat ook erg jammer is. En dan heb ik het nog niet eens 
over de ellende die het dragen van zo’n brace met zich mee 
brengt.. slecht slapen, vochtophoping in m’n onderbeen en 
voet en het snelle spierverlies. 

Wat is jouw hoop voor het nieuwjaar op 
voetbalgebied?
Hopelijk kan ik in de tweede helft van dit seizoen nog wat 
wedstrijden spelen. Maandag 16 januari (na ons 
trainingskamp) mag de brace eindelijk af. Ik ga mee naar 
Spanje voor teambuilding, dit is uiteraard een rol die mij op 
het lijf geschreven is. Bijkomend voordeel: vitamine D 
aanmaken zodat ik sneller herstel! 

Nog een kleine terugblik in blessureleed:
Het zit de dames van vrouwen 1 niet mee, doorlopend 
frequent verzuim. In haar bijna 25 jaar lidmaatschap (!) is 
Marieke de laatste jaren niet fit. Wellicht speelt de leeftijd 
hierbij een rol?
Hieronder een kleine opsomming: 
• Peesontsteking in haar voet (2021)
• Skiongeluk (2018) hierdoor liep zij een hersenschudding, 

gebroken oogkas en een gebroken sleutelbeen op. 
• Opgerekte / ingescheurde enkelbanden (ontelbaar)
Ondanks alles geeft Marieke aan “ik vind voetbal een 
geweldige sport en kan niet wachten om weer fit te 
worden. Zondag 4 december was dan wel niet mijn dag, de 
meiden wonnen met 1-4, ik was echt enorm trots. Ondanks 
de pijn en de kou wisten zij mijn zondag toch nog goed te 
maken!”

Marieke wij wensen jou heel veel sterkte en een spoedig 
herstel toe. Tot snel op de prachtige velden van Sportpark 
Naederhuyse. 

DOOR: AAFKE EN LAURA 
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HISTORIECOMMISSIE 
SPORTCLUB 
 WESTERVOORT
Sportclub Westervoort beschikt al een aantal 
jaren over een eigen historische kring. Deze club 
bestaat inmiddels uit 9 mensen en zij hebben als 
doel de historie van Sportclub levend te houden. 
En historie is een breed begrip. Zoals een van de 
commissieleden eens omschreef: vandaag is 
morgen historie!

Men verzamelt allerlei materialen die iets met de historie te 
maken hebben: oude foto’s, krantenknipsels, oude shirts, 
tassen, vaantjes, clubbladen en wat al niet meer. In de 
bestuurskamer staat een vitrinekast met wat pronkstukken. 
En in jubileumjaren is al een paar keer een 
overzichtstentoonstelling georganiseerd die telkens weer 
grote belangstelling trok.
Wij willen hierbij wederom een oproep doen. Heb je (oude) 
materialen, foto’s etc. die je ter beschikking wil stellen, 
neem dan contact op met een van de commissieleden. Wil 
je de foto’s of knipsels niet kwijt, dan scannen we ze graag 
en krijg je het weer terug. Daarnaast vind je op de site van 
Sportclub onder de kop Media een kopje “Historische 
foto’s”. Bij die foto’s staan zoveel mogelijk namen , maar 
we zijn natuurlijk altijd op zoek naar de nog ontbrekende 
namen. Je kunt ze mailen naar historie@scwestervoort.nl
 
Wil je meepraten of meedoen met de club: je bent 
natuurlijk altijd welkom! Ook daarvoor kun je het 
genoemde mailadres gebruiken.

Commissieleden:
Ronald Schoonbeek, Hans van Workum, Bertus Nass, Frans 
Brink, Willy Messing, Harry Wanders, Theo Hulshorst, Jan 
Ubing en John Kemper
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UIT DE HISTORIE
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RONALD SCHOONBEEK
De rubriek “uit de historie” dekt de lading bij de 
hoofdpersoon van deze editie niet. Ronald 
Schoonbeek is nog steeds zeer betrokken en zeer 
actief voor onze vereniging. 

Tegenwoordig meer op de achtergrond maar daarom zeker 
niet minder belangrijk. Om maar wat te noemen: Ronald is 
onder andere bezig met onze ICT/communicatie, onderdeel 
van de zaterdagcommissie, regelt de coördinatie van AED / 
reanimatie, voedt onze website en Sportlink, coördineert de 
ledenadministratie, is lid van de kerngroep Samenwerking 
met AVW en is bovendien bezig met het vastleggen en 
bewaken van onze rijke clubhistorie. Tel dit op bij alles wat 
Ronald in het verleden heeft gedaan (of beter: wat eigenlijk 
niet!?) en de conclusie is helder. Ronald is al bijna 30 jaar 
lang een onmisbare vrijwilliger! Het is niet voor niets dat 
Ronald tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2018 is 
benoemd tot erelid van Sportclub Westervoort. Zijn naam 
staat dan ook volledig terecht op de Wall of Fame in het 
clubhuis. 

Ook zijn vrouw Yvonne verdient waardering. Los van het 
feit dat ook zij zich jarenlang heeft ingezet als vrijwilliger in 
de zaterdagcommissie heeft ze al 30 jaar een man met 2 
banen. Flexibiliteit, begrip en geduld worden dus gevraagd. 

Ronalds Sportclub carrière in een notendop
Ronald is in 1994 begonnen als jeugdtrainer van zijn zoon 
Frank en dat deed hij in de jaren erna ook voor andere teams. 
Ook in de teams waar zijn andere zoon Jordy op dat moment 
speelde. Ronalds startte als trainer bij de E6 en eindigde als 
kaderlid op het hoogtepunt, een kampioenschap met de C1. 
Ronald was op dat moment leider van dit team en zijn zoon 
Jordy was de trainer. Een soort familiefeestje dat eindigde op 
de platte kar. Een schitterende afsluiting van zijn actieve 
carrière als trainer/leider.    

Eind jaren negentig trad hij toe tot het jeugdbestuur, 
begeleidde hij nog diverse jeugdteams en was ook 
regelmatig assistent scheidsrechter (in die tijd nog 

“grensrechter”). Hij bleef daarnaast op veel fronten druk 
voor Sportclub en kreeg er steeds meer taken bij. Naast de 
jeugdcommissie was Ronald actief binnen de Jeugd 
activiteiten Commissie, als schrijver voor de Ballenvanger, 
het vullen van de website, het implementeren van Sportlink 
en het aansturen van de zaterdagcommissie.  
Als hoogtepunt (of beter: één van de hoogtepunten) noemt 
Ronald de periode rond 2010 waarin hij deel uitmaakte van 
de Jeugdcommissie. Los van overleg en veel geregel was 
het vooral ook heel gezellig. Met mensen als onder andere 
Marco Hensen, Fred Jansen en Ton Koenen was het zeer 
prettig samenwerken. 

Dieptepunt in zijn Jeugdcommissie periode was een periode 
waarin hij, en schrik niet, persoonlijk bedreigd werd. Een 
ouder was het niet eens met de gang van zaken bij de club 
en uitte dat door herhaaldelijk persoonlijk “te dreigen”. 
Uiteraard absurd en volstrekt niet acceptabel. De nodige 
maatregelen zijn destijds genomen maar uiteraard doet dit 
iets met je als mens en vrijwilliger. 

Hoe verder?
Ronald is ronduit positief over de manier waarop Sportclub 
zijn zaakjes voor elkaar heeft. Zowel voetbaltechnisch als 
organisatorisch beschikken we over kundige en fanatieke 
vrijwilligers. In het algemeen staat sportclub als een 
(Naeder)huis! De samenwerking met AVW ziet Ronald als 
mooie kans en iets wat zeker op afzienbare termijn ook 
noodzakelijk is. De manier waarop verdient wel de nodige 
aandacht en mede om die reden steekt hij hier in deze fase 
zelf ook al de nodige energie in. 
Verbeterpunten zijn er ook altijd. Het aantal vrijwilligers kan 
op sommige onderdelen omhoog. Zeker in de 
zaterdagcommissie is het af en toe houtje touwtje, extra 
hulp hierbij is wenselijk. 
Tot zover dit artikel over een bescheiden, soms onzichtbaar 
maar zeker ook onmisbaar clubicoon. Respect, dank en 
waardering is op zijn plaats! 

DOOR: MICHEL
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1E ELFTAL

XXX

Intro xxx

Tekst Xxx

DOOR: XXX

JO15-1
BOVENSTE RIJ: MILAN TACKE, LARS DEENEN, MELS BOSMAN, LUCAS VAN TILBURG EN LARS SLUTTER 
MIDDELSTE RIJ: KARLO BOESVELD, RICK MAANDAG, RENS VALK, MILAN HOOGLAND, NOAH KAMPSCHREUR, 
THOMAS VAN TILBURG EN PATRICK DE NOOIJER
ONDERSTE RIJ: RUBEN MESSING, RUBEN BOESVELD, SYLVANO BROUWER, TIJN HETTERSCHEIT EN JOCHEM BUS
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FOTO‘S VAN HET KWARTAAL

Geëmotioneerde oud-voorzitter 
John Kemper bij zijn benoeming 

tot erelid

Groepsfoto wintertrainingskamp Torremolinos

SCHEIDSRECHTERS 
TEKORT!
Het begon als een normale week zomaar ergens 
in november. Dat aankomende weekend stonden 
er weer aardig wat wedstijden op het 
thuisprogramma van SC Westervoort. Helaas liep 
het weekend niet zoals gepland..

Een aantal scheidsrechters hadden een dagje uit gepland 
maar dat zou prima op te vangen zijn door de overgebleven 
scheidsrechters. Helaas meldde de ene na de andere 
scheidsrechter zich ziek! Een scheidsrechters tekort die 
zaterdag was het gevolg. En dan moet er geschakeld 
worden.. wie kent er nog een scheidsrechter, wie kan er op 
het laatste moment nog een wedstrijd fluiten? Gelukkig zijn 
er bij SC Westervoort altijd wel vrijwilligers te vinden als de 
nood hoog is. Zo ook die zaterdag.. Onze kersverse 
ex-voorzitter John Kemper had zijn taken nog maar net 
neergelegd of hij bood zich aan voor deze klus: 
Scheidsrechter zijn. Hij had tenslotte zelf aangeboden de 
extra vrije tijd best op te willen vullen met hand- en 
spandiensten voor SC. Daar werd direct dankbaar gebruik 
van gemaakt!

En zo gebeurde het dat op die zaterdag onze nieuwe 
voorzitter Marc de Lange en ex-voorzitter John Kemper 
tegelijkertijd op het veld stonden als scheidsrechter om een 
wedstrijd te fluiten. Marc was en is vaker te zien op het veld 

als scheidsrechter, gewoon omdat hij dat heel leuk vindt om 
te doen. Natuurlijk moest dit moment vastgelegd en 
gedeeld worden. In de rust werd genoten van een warm 
bakkie koffie met wat lekkers erbij om weer voldoende 
energie op te doen voor de 2e helft. Het toeval wilde dat 
beide heren een meidenteam moesten fluiten, de uitslag 
van beide teams een gelijkspel was en dat ook nog eens 
met dezelfde uitslag 1-1!! We kunnen dus wel zeggen dat 
ze beiden ook ‘redelijk’ onpartijdig zijn.

Marc en John, we hopen jullie nog vaak samen op, naast en 
in het veld te zien!

PS: Zo blijkt ook maar weer dat SC altijd scheidsrechters 
kan gebruiken. Bij deze een oproep daarvoor! Aanmelden 
kan via een mail naar voetbal@scwestervoort.nl of gewoon 
door een scheidsrechter aan te spreken.

DOOR: ANOUSJKA
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COLUMN

DE WISSEL

Men spreekt van een wissel als de ene speler wordt 
vervangen door een teamgenoot. Daar weet ik 
veel van want in mijn (korte) carrière als actief 

voetballer in de selectie van Sportclub, zat ik veel op de 
reservebank. Hele seizoenen zelfs. Maar ik mocht wel 
regelmatig invallen. Hoewel er ook trainers waren die wél 
verstand van het spelletje hadden en mij 90 minuten lieten 
zitten. Toch is 'de wisselspeler' weer niet het onderwerp van 
deze rubriek; ik wil het graag hebben over de Wissel van de 
Wacht. Of van de Macht, zo u wilt.
Gisteravond nam John, na een periode van 10 jaar, afscheid 
als voorzitter van de vereniging. Er kwam een eind aan het 
bewind van Koning Kemper en vanaf nu is Marc de 
Majesteit; hij werd op de ledenvergadering unaniem tot 
troonopvolger gekozen.
Ik ken John al lang. Vrijwel onze complete middelbare 
schooltijd fietsten we samen naar het Thomas á 
Kempiscollege in Arnhem. 'Vrijwel' omdat ik er een jaar 
langer naar toe mocht dan vooraf verwacht en hij keurig 
binnen de gestelde tijd zijn diploma haalde. We speelden in 
de vorige eeuw een jaar of negen samen in het eerste elftal 

maar hij deed meer mee dan ik (zie hierboven). Daarnaast 
zaten we samen in legendarische zaalvoetbalteams als 
Medze 2, Hugen en FC Snuik. Hij met een bovengemiddelde 
techniek en dito inzicht en ik als keeper. Ik heb in hem nooit 
een voorzitter gezien.
Maar hij heeft het - op geheel eigen wijze - uitstekend 
gedaan. En ik ben niet de enige die dat vindt, want er 
waren gister mooie dankwoorden van de rest van het 
bestuur. En na de traditioneel slecht bezochte vergadering, 
stroomde de kantine vol met bedankers voor een heuse 
'Uitzwaaifuif' die tot in de kleine uurtjes duurde. Ook 
namens mij vanaf deze plek: John, Bedankt! Naast de 
bloemen en bierpakketten die je hebt ontvangen, is 
bovenstaande beker voor jou. Symbolisch dan hé.
Of de nieuwe voorzitter ook 10 jaar de hamer hanteert, is 
een vraag. Eerst maar eens de helft halen, zou ik zeggen, 
maar niemand weet dat nog. Misschien is zijn 
regeerperiode zelfs maar van een korte duur. Ik hoop het 
niet want ik gun de club een Marc de lange.  

DOOR: ROB GERRETZEN

De wissel? ... De wissel? De Wisselbeker zeker, 
hoor ik u denken. Bovenstaande foto wijst 
immers in die richting. Nee, daar gaat deze 
column niet over. En het gaat ook niet over de 
transformatie van de melktanden in een Grote-
Mensen-Gebit. En de constructie waarbij trein of 
tram naar een ander spoor wordt geleid, is 
eveneens niet het onderwerp van dit stukje. Dit 
is het clubblad van een voetbalvereniging, dus 
moet ik wel over 'de foebal' schrijven. En daar 
wijd ik dan dus onderstaande woorden aan.  
Weet u trouwens wat het Duitse woord voor 
'Wisselwachter' is? Reichs-Eisenbahn-
Knotenpunkt-hin-und-herschieber. Mooi woord 
maar heeft niks met voetballen te maken.
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 VOORWOORD

In de winterperiode staan voor BASN altijd ’n 
aantal mooie momenten gepland. Ik neem u 
graag even mee.

Op vrijdag 2 december heeft de ledenvergadering plaats 
gevonden, georganiseerd door Bennie Heijmen en Paul 
Koenen. Ook konden we Patrick Gal verwelkomen 
binnen het bestuur van BASN. De locatie was het in 
aanbouw zijnde ziekenhuis Rijnstate Elst. Presentatie en 
rondleiding door de projectmanager, Willem-Jan 
Hanegraaf.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd onze BASN-
penningmeester, Edwin Peters, benoemd tot erelid van 
de vereniging. Proficiat!

Dames 1 en heren 1 is met staf en ’n groot gezelschap 
afgereisd naar Spanje voor het winter trainingskamp in 
Torremolinos. Elders in deze Ballenvanger verslag 
hiervan. Marco Hensen en Edwin Peters hebben het voor 
elkaar gekregen om hiervan weer onvergetelijke 
momenten te maken. Chapeau!

BASN gaat weer voor een leuke 2e seizoenhelft en ziet u 
graag bij SC Westervoort of één van de BASN-
activiteiten.

Namens BASN,

MAURITS PELGRIM (VOORZITTER BASN) 

en overige bestuursleden, Jan Koers (secretaris BASN), 
Edwin Peters (penningmeester BASN), Mirjam Koenen 
(kleding), Patrick Gal, Bennie Heijmen en Paul Koenen.

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

TRAININGSKAMP 
TORREMOLINOS 2023

Op 13 januari om 04:00 verzamelden Heren 1, 
Vrouwen 1, sponsoren en de stafleden zich op de 
parkeerplaats van SCW om te vertrekken naar 
Schiphol. Op Schiphol aangekomen, liep het 
ietwat stroef bij het inchecken. Bij de mannen 
met de algemene koffers die op naam waren 
gezet en een omgewisselde naam op de 
boardingpas bij de vrouwen. Uiteindelijk was dit 
allemaal snel opgelost en konden we om 09:00 
de lucht in richting Málaga.

Nadat de voetjes op Spaanse grond waren gezet, werd er 
snel geluncht en weer omgekleed voor de training die 
plaatsvond op het trainingsveld bovenin de bergen met een 
prachtig uitzicht. Isabel Straatsma, Isabel van Burik, Tanja 
Dahm en Pelle Gerretzen hadden hun uiterste best gedaan 
om voor het avondprogramma een pubquiz in elkaar te 
zetten en deze soepel te laten verlopen. Allerlei gave en 
interessante weetjes zijn er opgestoken. Na afloop werd er 
een drankje gedaan voor degenen, die wilden. 

Zaterdagochtend om 08:00 waren een aantal meiden 
alweer vroeg uit de veren om een heerlijke ochtendduik te 
nemen in de zee. De vrouwen speelden om 10:30u een 
wedstrijd tegen eersteklasser HZVV, die uiteindelijk eindigde 
in een 2-2 gelijkspel na 2 mooie doelpunten van Joëlle 
Joosten. De heren hebben zaterdagmiddag een toernooi 
gespeeld en hebben uiteindelijk de 2e prijs behaald. 
Zaterdagavond gingen eerst de voetjes van de vloer in het 
oer-Hollandse café de Brabander en werden daarna de 
taxi’s besteld om op stap te gaan in Málaga. 

De volgende ochtend stonden Isabel Straatsma en Fleur van 
de Kamp wederom weer klaar om een ochtendduik te 
nemen na het afhaken van een aantal andere spelers en 
speelsters. Zondagochtend zijn de vrouwen weer actief van 
start gegaan met een bootcamp op het strand. De heren 
konden deze ochtend wat langer blijven liggen. De mannen 
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WINTERTRAININGSKAMP

zijn ’s middags gaan padellen, terwijl de vrouwen een 
segway tour door Málaga hadden. Ondanks de nodige 
oefeningen om een segway onder controle te houden, 
hebben de vrouwen toch het record van ‘het vaakst vallen’ 
weten te verbreken. Ze moesten tenslotte nog ergens mee 
winnen dit weekend. 

Ondertussen hadden de sponsoren een eigen programma in 
Marbella, waar onder andere een potje voetgolf is gespeeld 
en de nodige sangria’s zijn verorberd. Gelukkig kwam het 
hele gezelschap ’s avonds weer bij elkaar.

Met de laatste avond aangebroken, kon het natuurlijk niet 
anders dan deze avond goed te besteden en de laatste 

drankjes en dansjes te doen in Málaga. Met de gehele 
kroeg gevuld met Sportclub Westervoort is het 
saamhorigheidsgevoel ook deze avond weer versterkt. De 
knaller ‘In Spanje’ van Mart Hoogkamer klonk meermaals 
door de speakers en zelfs Viva Sc Westervoort kwam 
voorbij.

Na deze geslaagde avond en nogmaals weinig nachtrust, 
werd er maandagochtend nog een laatste keer getraind. 
Deze training duurde door de harde wind en de 
vermoeidheid bij sommigen niet al te lang. Een laatste 
lunch aan het strand met z’n allen in de zon was een mooie 
afsluiting. Om 20:20u vertrok het vliegtuig weer richting 
Amsterdam. Gelukkig werden we gedurende de busreis 
naar Westervoort ondersteund door een zeer bevlogen 
buschauffeur met duidelijke instructies en informatie. Bij 
aankomst was het weer even acclimatiseren en konden we 
alleen nog maar weer dromen over dit fantastische 
weekend.

DOOR: FLEUR VAN DE KAMP
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ERELID

PENNINGMEESTER EDWIN PETERS VAN HET BASN-BESTUUR 
ERELID VAN SPORTCLUB WESTERVOORT
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van sportclub 
op 1 januari 2023 is Edwin Peters, 
penningmeester van Businessclub BASN 
benoemd tot erelid van sc. Westervoort.

Edwin werd toegesproken door de nieuwe voorzitter Marc 
de Lange, die hem prees voor reeds jarenlange verdiensten 
aan sportclub.
Termen als ‘gedreven’, ‘langetermijnvisie’, ‘bezige bij’, 
‘serieus en betrouwbaar’, maar ook ‘veel te lang pratend’ 
kwamen voorbij in de motivatie, die bij het bestuur 
ingeleverd was.

In het BASN-bestuur zijn de financiën dan ook in zeer 
goede handen bij Edwin. We mogen ons gelukkig prijzen 
met een man met deze capaciteiten.

Kortom: al jaren een verrijking voor sportclub, die hij een 
warm hart toedraagt.
De benoeming tot erelid is dan ook niet meer dan zeer 
verdiend. Hij ontving van de voorzitter het glazen schild 
voor een erelid en een prachtige bos bloemen.

DOOR: JAN
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VOETBALKLEDING 

VOETBALKLEDING KOPEN? 

Als je aan de voetbalkleding van SC Westervoort denkt, dan denk je aan Mirjam Koenen. Zij is hét 
gezicht en aanspreekpunt voor de verkoop van onze voetbalkleding. Het blijkt dat ze dit zelfs al 10 
jaar in haar beheer heeft! Hoog tijd dus om met Mirjam over onze kledinglijn en de webshop te 
praten en Mirjam te laten weten hoe blij we met haar enthousiasme en gedrevenheid zijn.

Even voorstellen:
In 2019 is er een uitgebreid interview met Mirjam geweest 
voor het artikel De Blikvanger. Hier een korte samenvatting 
van dat interview:
Mirjam is geboren en getogen in Westervoort. In 1989 is ze 
getrouwd met Ton Koenen en samen hebben ze 2 kinderen, 
Arjan en Vincent Koenen. Mirjam haar grootste hobby is 
muziek maken. Zo is ze op 8-jarige leeftijd begonnen met 
blokfluit-les en op 11-jarige leeftijd is ze dwarsfluit gaan 
spelen bij St. Gregorius. Sinds 1987 is Mirjam vast lid van 
blaasorkest “De Dieseltrekkers”. 
Doordat de kinderen zijn gaan voetballen en haar man een 
Blauw/Wit hart had (helaas is Ton in 2010 overleden) is 
Mirjam in aanraking gekomen met SC Westervoort. Ook zij 

is haar hart al snel verloren aan onze mooie club. Ze vindt 
het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de hobby 
van haar kinderen. Zo is ze begonnen als was- en rijouder 
voor de teams van haar jongens. Vanaf 2012 is ze zich 
bezig gaan houden met de kleding van SC Westervoort en 
is ze bestuurslid van de BASN.

Zoals eerder gezegd is Mirjam al 10 jaar het gezicht van 
onze SC Westervoort kledinglijn. Vanuit de BASN waren ze 
op zoek naar mensen die de kledinglijn op zich wilden 
nemen. Zo zijn Petra Koenders, Wilma Jansen en Mirjam 
Koenen aan deze klus begonnen, waarbij Mirjam is 
overgebleven.

Via scwestervoort.nl/webshop bij Mirjam Koenen natuurlijk!
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VOETBALKLEDING 

Dit seizoen is er een hele nieuwe lijn geïntroduceerd, de 
Authentic-lijn. Heren 1 en ook Vrouwen 1 zijn hier het 
vlaggenschip van en deze nieuwe kledinglijn is 
doorgetrokken naar de rest van de vereniging. De 
Authentic-lijn is vooral gericht op comfortabel trainen door 
het gebruik van soepele stoffen. Op de webshop is deze 
nieuwe lijn te koop, maar ook in Mirjam haar winkeltje kan 
je terecht voor een nieuw trainingspak, trainingsshirt, 
keeperstenue of voetbalsokken als er liever eerst gepast 
moet worden.
Mensen weten de webshop steeds beter te vinden en het 
loopt heel erg goed. Iedere woensdag van 19:00 tot 20:00 
kan je bij Mirjam terecht. Door kleding bij SC te kopen 
wordt SC natuurlijk ook geholpen. De opbrengst van de 
kledingverkoop wordt o.a. gebruikt voor materialen en 
faciliteiten zodat ieder lid met de juiste materialen een 
lekker potje kan voetballen.

Aan stoppen met vrijwilligers werk moet Mirjam voorlopig 
nog niet denken, al denkt ze al wel na over de toekomst en 
het voortbestaan van haar taken binnen SC. Er zijn bij SC 
altijd mensen die helpen wanneer het nodig is, zo helpen 
Patrick Gal en Petra Koenders regelmatig, maar ze zou 
graag structureel iemand erbij willen hebben. Belangrijke 
eigenschap voor deze functie is ondernemerschap omdat de 
kleding afdeling een eigen bedrijf is binnen SC. Er wordt 
onderhandeld met de leverancier, er vindt intensief overleg 
plaats met de leverancier over welke kledinglijnen er zijn en 
wat past binnen SC. Daarnaast ben je het aanspreekpunt 
voor alle leden m.b.t. kleding. Mocht het je wat lijken, dan 
kun je altijd binnen lopen bij Mirjam of een mail sturen 
naar voetbal@scwestervoort.nl.

Op het moment van het interview komt Niek Koenders 
binnen lopen om een vraag te stellen over de nieuwe 
kleding van de JO10. Het betreft samenwerkingsteams van 
de JO10 van AVW en SC Westervoort die nieuwe kleding 
nodig hebben. Mirjam had alles al geregeld en overhandigd 
aan de trainers. Goed geregeld weer, Mirjam!

Dan even heel wat anders: Mirjam is voor het eerst mee 
geweest naar het trainingskamp van Heren 1. Ze was al 
meerdere keren gevraagd mee te gaan, maar vond het zelf 
altijd een mannen aangelegenheid omdat er alleen heren 
meegingen. Dit jaar ging Vr1 echter ook mee naar Spanje 
en dus besloot Mirjam om mee te gaan. Samen met Nancy 
Stevens, ook bestuurslid, heeft ze een kamer gedeeld, 
oftewel ze waren roomy’s. Ze hebben het superleuk gehad 
en hebben van ieder moment genoten. Iedere groep, zoals 
sponsoren / Vrouwen1 / Heren1, had zijn eigen activiteiten 
gedurende de dag, maar uiteindelijk kwam iedereen weer 
bij elkaar en hebben ze als 1 gezelschap van het weekend 
genoten.

BAL02_2223_CC22.indd   38BAL02_2223_CC22.indd   38 09-02-2023   19:3909-02-2023   19:39



DE BALLENVANGER 39

Dan hebben we het natuurlijk ook nog over het bedrijf 
Bakkerij Koenen gehad. Ze zijn tenslotte medesponsor van 
SC Westervoort en ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig 
hoe het bedrijf er uit ziet en functioneert. In 1992 zijn de 
broers Paul en Ton Koenen begonnen met Bakkerij Koenen, 
met ondersteuning van echtgenotes Nicolette en Mirjam. 
Na het overlijden van Ton in 2010 heeft Mirjam zijn functie 
overgenomen. Ondertussen zijn de kinderen van Paul en 
Mirjam ook allemaal werkzaam in het bedrijf. 
Op dit moment heeft Bakkerij Koenen 10 winkels en 
daarnaast hebben ze Bakker Paul in Didam overgenomen. 
In ons eigen Westervoort gaat Bakkerij Koenen verhuizen 
naar de oude locatie van Bakker Bart. Daar kun je straks 
naast het vaste assortiment ook verse belegde broodjes 
afhalen of ter plaatse opeten in het eigen ‘bakkers-café’ in 
de winkel.

Dat er een mooie samenwerking is tussen Sc Westervoort 
en sponsor Bakkerij Koenen blijkt ook uit de OliebollenCup. 
Vroeger werd dit als zaalvoetbaltoernooi georganiseerd 
voor seniorenteams. Tegenwoordig is dit een toernooi dat in 
december georganiseerd wordt voor alle juniorenteams op 
onze club. Zoals de naam al zegt worden er heerlijke 
oliebollen gegeten met warme chocomelk en is het toernooi 
een groot succes.

En zo hebben Mirjam en ik een ontzettend interessant, 
ontspannen en gezellig gesprek gehad op een gewone 
woensdagavond. Natuurlijk na 20:00 pas omdat ze eerst 
haar werkzaamheden moest afronden in haar winkeltje. 
Ook Mirjam is een voorbeeld hoe gedreven vrijwilligers van 
SC Westervoort eigenlijk allemaal zijn, wat een werk er 
achter de schermen verricht wordt zodat alle leden een 
lekker potje kunnen voetballen en er ook nog eens goed 
uitzien in de mooie SC Westervoort tenues en 
trainingspakken. Mirjam bedankt voor dit interview, maar 
vooral bedankt voor jouw onvermoeibare en altijd 
enthousiaste inzet! Op naar de volgende 10 jaar!
Als je ondertussen enthousiast of nieuwsgierig bent 
geworden naar onze nieuwe Authentic-lijn, kijk dan 
vooral even op scwestervoort.nl/webshop

DOOR: ANOUSJKA

scwestervoort.nl/basn/webshop
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL

STEF KOOL
Een echte voetbal liefhebber, zo kan je Stef het 
best omschrijven. Op zijn 15e begonnen en op 
dit moment, zelfs na zijn pensioen, nog steeds 
actief als scheidsrechter binnen SC Westervoort. 
Lees hier meer over de voetballoopbaan van 
Stef.

Zou je eerst wat over jezelf kunnen vertellen?
Ik ben in 1952 geboren te Arnhem. Sinds 1981 woon ik 
samen met Ans in Westervoort. In mijn werkzame leven was 
ik HR adviseur en inmiddels ben ik enige jaren met 
pensioen. Dit jaar is Ans ook gestopt met werken en samen 
genieten we van onze vrije tijd en hobby’s.  We hebben een 
dochter Lana 30 jaar en een zoon Luuk 33 jaar. Beiden 
hebben ze bij SC Westervoort gevoetbald. Luuk heeft op 
jonge leeftijd al gekozen voor de tennissport en Lana kan 
door blessures helaas niet meer voetballen. Ans is ook 
vrijwilligster bij SC en draait mee achter de bar.

Heb je zelf gevoetbald?
Zeker! Op mijn 15e jaar ben ik met voetbal begonnen bij 
ESCA in Arnhem. Eerst als veldspeler en later als keeper. In 
het keepen was ik beter en dit ben ik altijd blijven doen. 
Prettige bijkomstigheid was dat ik minder hoefde te lopen 
bij het keepen. Van ESCA ben ik vervolgens naar 
Westervoort gegaan en daarna via GSV, ’t Peeske, Rheden, 
Arnhemse Boys, uiteindelijk weer bij Westervoort beland 
begin 80-er jaren. In de gloriejaren van het zaalvoetbal 
keepte ik bij FC Strube. In de Rijnhal (nu Decathlon) zaten 
op de maandagavond bij topwedstrijden zo’n 500 
toeschouwers. Ik heb nog 1,5 jaar deel uitgemaakt van het 
Nederlands zaalvoetbalteam. Na mijn actieve carrière ben ik 
trainer en later keeperstrainer geweest. Bij SC Westervoort 
heb ik diverse teams getraind en jarenlang de jeugdkeepers. 
Later heb ik nog bij ESCA het 1e zaterdagteam getraind en 
bij GSV het 2e zondag team. De laatste club waar ik trainer 
was is VDZ: jeugdtrainer en keeperstrainer jeugd.
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Waarom ben je gaan fluiten?
Ik ben gaan fluiten omdat ik als actief speler nogal eens 
commentaar op de scheidsrechter had en zelf wilde ervaren 
wat het is om aan de andere kant te staan. Na 2 jaar voor 
de KNVB te hebben gefloten ben ik clubscheidsrechter 
geworden.

Hoe ben je als scheidsrechter bij SCW terechtgekomen?
Hiervoor ben ik gevraagd.

Heeft er iemand als voorbeeld gediend waardoor je  
bent gaan fluiten?
Ik heb niet echt een voorbeeld van een scheidsrechter… 
Misschien Frans Derks maar zijn broekje past me helaas 
niet.

Wat vind je het leuke aan scheidsrechter zijn?
Het leuke aan fluiten is om samen met de spelende teams 
te zorgen voor een leuke pot.

Wat is je leukste ervaring als scheidsrechter en je 
minst leuke ervaring?
Leukste ervaring: na afloop van een wedstrijd een paar jaar 
geleden van het 4e team tegen Orion samen met de 
tegenstander onder het genot van een biertje naar de 
wedstrijd van Dames 1 kijken.
Minst leuke ervaring: als KNVB scheidsrechter: de wedstrijd 
Worth Rheden 2 - BVH 2. Na afloop werd ik opgewacht 
door de uitploeg op de parkeerplaats. Hierdoor moest ik 
een half uur wachten voor ik weg kon.

Praat je thuis nog wel eens na over een wedstrijd?
Weinig, ik vind het alleen leuk om de gelopen km’s door te 
geven, dankzij de Fitbit app.

Welke bekende scheidsrechters spreken je het meest aan 
in het betaalde voetbal?
In het betaalde voetbal vind ik Danny Makkelie goed 
fluiten.

Wat vind je van het Vrouwenvoetbal bij SCW?
Het Vrouwenvoetbal bij SC Westervoort is niet meer weg te 
denken. Er zijn verschillende meisjesteams en bij MO20 zit 
er potentieel voor Dames 1.

Is er voor jou verschil in het fluiten van jongens- en 
meidenteams?
Er zijn duidelijk verschillen. Bij meisjes/vrouwen is de 
acceptatie groter, geen gezeur en meer respect. Jongens/
mannen hebben nogal eens commentaar en accepteren 
minder.

Heb je een voorkeur voor bepaalde teams?
Mijn voorkeur gaat uit naar wedstrijden waarop een redelijk 
niveau wordt gespeeld zoals de hogere junioren en 
seniorenteams. Daarnaast ben ik vaste scheidsrechter van 
het G-team. 

Hoe is de samenwerking met andere scheidsrechters?
Ik heb voornamelijk te maken met de coördinator Etienne 
en er is niet echt sprake van samenwerking met andere 
scheidsrechters.

Wat zou er verbeterd kunnen worden voor de 
scheidsrechters binnen SCW?
Uniformiteit in kleding. Een tenue bijvoorbeeld met het logo 
van SC Westervoort op het shirt. Het zou wenselijk zijn 
meer clubscheidsrechters te hebben.

Hoe zou je jonge spelers enthousiast willen maken?
Jonge spelers enthousiast maken om scheidsrechter te 
worden is niet zo eenvoudig. De oudere jeugdspelers zou je 
verplicht een pupillenwedstrijd kunnen laten fluiten. 
Misschien dat er bij een enkeling enthousiasme gekweekt 
wordt en hij/zij doorstroomt naar clubscheidsrechter.

Wil je zelf nog iets toevoegen als aanvulling op het 
interview?
Ik vond het leuk om mee te werken aan het interview en 
wens iedereen binnen SCW een gezellige en sportieve tijd.

Bedankt Stef, voor dit inkijkje in jouw leven als 
enthousiaste voetbalfanaat en gedreven 
vrijwilliger, en dat al ruim 55 jaar!! We wensen jou 
ook nog vele gezellige en sportieve jaren binnen en 
buiten SC Westervoort toe! 

DOOR: ANOUSJKA
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EEN ELFTAL VRAGEN 

Dit keer hebben we een 11 tal vragen afgevuurd 
op een echte topper. Quinn Veltman is niet alleen 

een hele goede voetballer, hij is ook een 
aanstormend talent als scheidsrechter. Tijd voor 

een nadere kennismaking!

1 Vertel eens iets over jezelf. Leeftijd, je familie/gezin, 
school, hobby’s (behalve voetbal)

Hoi ik ben Quinn, ik ben 14 jaar en ik woon in Westervoort 
samen met mijn moeder, Mathijs (stiefvader) en mijn 
broertje Ryan (10). We hebben ook nog een hond, Jax.
Mijn vader woont in Nijmegen en daar ben ik vaak in het 
weekend. Ik zit in Duiven op school op het Candea College, 
ik hou van voetbal en vind het leuk om naar Vitesse te 
gaan. 

2 Ben je geboren in Westervoort?
Ik ben geboren in Nijmegen. Daar heb ik 7 jaar gewoond 

en toen gingen mijn ouders uit elkaar en is mijn moeder 
naar Westervoort verhuisd en daar woon ik nu nog steeds.

3 Vanaf welke leeftijd (team) voetbal jij bij 
sportclub? Al bij de champions League?

Ik speel bij Sportclub Westervoort sinds 2017, ik kwam toen 
in de JO10. En vind het nog steeds leuk om hier te 
voetballen.

4 Kun je een hoogtepunt noemen van je 
voetbalcarrière tot nu toe? 

En misschien ook een dieptepunt?
Een hoogtepunt was dat wij vorig jaar kampioen zijn 
geworden en we op de aanhanger door het dorp gingen.
Een dieptepunt is dat ik een keer een gele kaart heb gehad.

5 Hoe kwam je erbij om te gaan fluiten?
Mijn broertje Ryan (JO 11-3) ging op een half veld 

spelen en er is een groot scheidsrechters-tekort dus ik wilde 
het wel eens proberen en het is heel leuk om te doen.

QUINN VELTMAN
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6 Wat zijn je eerste ervaringen? (Welke teams heb je 
gefloten, wat ging goed, wat vond je lastig?)

Tot nu toe heb ik alleen nog maar de O11-3, en de O11-1 
gefloten. Ik vond het wel goed gaan. Lastig is dat je soms 
niet helemaal goed kan zien wat er is gebeurd op het veld 
en dan moet je toch ook je keuzes maken en niet iedereen 
is het daar dan mee eens.

7 Kun je het combineren met voetballen in de JO14-1?
Het is soms moeilijk omdat ik zelf ook wedstrijden heb 

op zaterdag maar als ik kan dan doe ik het ook en met 
plezier!

8 Heb je een doelstelling als voetballer? Wat wil je 
bereiken als voetballer?

Ik heb niet echt een doelstelling. Ik vind het belangrijkste 
dat ik het leuk blijf vinden.

9 Heb je een doelstelling als scheidsrechter? Binnen de 
club of wil je misschien ook opleiding als scheids 

volgen straks?
Ik wil nog beter worden en wil ook de scheidsrechter 
opleiding volgen om meer te leren.

10 Hoe gaat de begeleiding nu door Etienne  Wat vind 
je van de andere scheidsrechters bij sportclub  

Etienne heeft er 1 wedstrijd bij gestaan, me veel tips en 
uitleg gegeven, hij keek hoe ik het deed en sindsdien doe ik 
het veel alleen. Ik overleg dan met de trainers. 
Ik heb niet veel contact met de andere scheidsrechters maar 
als ik ze zie dan maak ik wel een praatje of kijk ik hoe zij 
het doen.

11 Heb je het naar je zin bij sportclub? Zijn er dingen 
die je anders zou willen?

Ik vind het leuk om bij sportclub te voetballen en van mij 
hoeven ze niks te veranderen.

DOOR: MICHEL
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MEIDENTEAM

GIRLPOWER
Onze jongste dochter wist het 3 jaar geleden vrij 
zeker…ik wil voetballen. Naast het paardrijden 
leek het haar leuk om ook te gaan voetballen 
mede ook ingegeven door een vriendinnetje die 
al een tijdje bij Sportclub speelde in een gemixt 
team. Zo gezegd en gedaan mocht ze meetrainen 
en een paar weken later werd ze lid. 

Sportclub maakte in die tijd veel reclame voor het 
meidenvoetbal en zo ontstond een meidenteam waarin ze 
vooral eerst in het begin mee trainde en af en toe met de 
wedstrijden op de reservebank zat….die reservebanken ken 
ik dan weer heel goed uit mijn voetbalverleden. Wij zagen 
dat ze er steeds meer schik in had maar vooral op het 
voetbal zat om de sociale contacten te onderhouden. 

Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 was het team met 
meiden op zoek naar begeleiding / trainers. De oude 
trainersstaf stopte er mee en zo ontstond de vraag of we 
met een paar ‘vaders’ de meiden onder onze hoede wilden 

nemen. Een bijzondere trainersstaf werd er geformeerd, al 
zeg ik het zelf. Martin Bouwman, 51 jaar lid van Sportclub, 
was al een tijd bij het team betrokken en vormt de basis. 
Niels Lippinkhof, vader van speelster Gwenn, werd als 
hoofdtrainer binnen gehaald van jawel..AVW ‘66. Ik mocht 
ook aansluiten en werd omgedoopt tot teammanager. 
Iedere dinsdag en donderdag proberen we er alledrie te 
zijn, zet Niels de lijnen uit, traint Martin als oud-keeper 
onze talentvolle keepster en ben ik vooral pilon uitzetter, 
kaatser en ballen oppomper. 

Het eerste seizoen verliep vrij aardig, waarin we uiteindelijk 
bovenin meedraaiden in de competitie en we de mindere 
waren tegen de Bataven en Orion. 
In de eerste fase van het huidige seizoen verloren we van 
de meiden van DVC…logisch dat was de beste ploeg.
Op zaterdag 24 september speelden we thuis tegen 
Rijnland. De meiden hadden al gezien in de planning dat ze 
op het hoofdveld mochten spelen….dat is toch vaak 
voorbestemd voor de jongensteams ( al zeggen ze het zelf). 
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Het bleek achteraf toch iets anders te zijn. We moesten 
onze thuiswedstrijd spelen op het trainings’veld” omdat 
veld 1 gespaard werd voor het vlaggenschip. Door 
connecties van hoofdtrainer Niels ( hij is bij AVW chef oud-
papier, hoofd frituur en speler 35++) was een belletje naar 
de voorzitter van AVW al voldoende en mochten we gebruik 
maken van hun veld. Zoals vroeger wonnen we nooit bij de 
buren en nu was dat ook weer  het geval. We verloren de 
clash met Rijnland met 0-1. 

De tweede fase begon goed met 4 overwinningen waarna 
we tegen concurrent RKHVV gelijk speelden. Het doel van 
de meiden was heel helder: De hoofdtrainer in een 
blauwwit tenue. Zijn wedstrijdbespreking begon er iedere 
keer mee…als jullie kampioen worden zal ik met pijn en 
moeite een shirt van Sportclub aantrekken. Dat de meiden 
kampioen konden worden was soms wel bijzaak. 

Zaterdag 10 december was het dan zover……we mochten 
op het hoofdveld, de tegenstander heette DVOL, de scheids 
was vriend Ronnie G. en de wedstrijdspanning en 
kampioenskoorts waren voelbaar. De eerste helft werd er 
door de spanning nauwelijks het niveau gehaald van de 
weken ervoor. Doordat concurrent RKHVV verloren had  
(dat wisten wij voor de wedstrijd) hadden we besloten om 
de spanning in de rust eraf te halen en de meiden te 
vertellen dat ze kampioen waren. Niels in Sportclub tenue, 

Martin ontstak het vuurwerk en we wonnen uiteindelijk de 
wedstrijd met 2-0 waarna een bescheiden feestje volgde in 
de kantine. 

Een gemêleerd team met een topkeepster, een 
rechtvaardige rechtsback, een bijtertje als aanvoerder, een 
‘vrouwtjesputter’ een flexibele stopper-middenvelder-en-
spits-in-1, een linksback van de tijd, een linkshalf die altijd 
tot het randje gaat ( of ietsje eroverheen), een 
spelverdeelster die onoverwinnelijk is, een 13-jarig 
toptalent getransfereerd van de buren, onze topscorer by 
far, een manusje van alles die op iedere plaats heeft 
gestaan en altijd inzet toont, een linksbuiten met een 
fluwelen techniek, een zeer behendige-helaas 
blessuregevoelige- middenvelder, een trainingslid dat altijd 
voor support zorgt, een buitenspeelster met snelheid en een 
big smile en een kopsterke spits die de dames al een keer 
friet heeft bezorgd. 

Trots op Dani Lynn, Nienke, Noa, Gwen, India, Suzie, Suus, 
Maud, Jaydi, Senna, Lynn, Lizzy, Donna, Shannon, Gwenn 
en Joyce! 

Sportieve groet namens Martin en Niels,

DOOR: RONNY ARENDS
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VROUWEN 1
Soms is het heel makkelijk om redacteur van de 
Ballenvanger te zijn. De introductiestukjes van 
de nieuwe dames bij vrouwen 1 zijn echt ‘te leuk’ 
en uitermate geschikt voor de rubriek “Het 
debuut”. Zes nieuwe aanwinsten van Vrouwen 1, 
alles wat u altijd al wilde weten! Wij stellen u in 
deze Ballenvanger 6 speelsters voor (Rilotte 
Brouwer, Romy Lammers, Isabel Straatsma, Fay 
Wielinga, Fleur Egging en Laura van Campen-
Smit). 
Het is een mooie winterse 8 december 2022. In 
plaats van Eigen Huis en Tuin Lekker Leven, 
seizoen 4, aflevering 159 te kijken, met Hugo die 
een heerlijk visgerecht uit de oven maakt en Tom 
die de tuin van Martin en Liesbeth opknapt, 
zitten onze verslaggeefsters in de behaaglijke 
kantine van Sc Westervoort. 

Zij zijn bijeengekomen om de nieuwe verrijkingen van 
Vrouwen 1 te interviewen en ze aan het grote publiek voor te 
stellen. Sinds dit jaar kent Vrouwen 1 een uitbreiding aan 
speelsters buiten Westervoort en zijn nu ook o.a. Wehl, Angerlo 
en Didam (Diem) vertegenwoordigd. Hoewel deze culturen 
zeer van elkaar verschillen, zijn er ook mooie overeenkomsten 
en kunnen zij vreedzaam met elkaar in één team leven. 

Wij stellen jullie graag voor aan een selectie van deze nieuwe 
gezichten. Eerst zullen de hoofdrolspeelsters zichzelf kort 
introduceren met wat interessante feitjes.

Allereest Rilotte Brouwer (in de volksmond bekend als Riet - 
Riri - of the Rietinator, zo wenst zij ook aangesproken te 
worden). Riet is 23 lentes jong en woonachtig in Angerlo. Haar 
moeder maakt heerlijke boerenkool, het team wacht nog op 
een uitnodiging voor een gezamenlijk diner. Riet werkt als 
fysiotherapeut in Varsseveld. Ook beunt ze lekker bij op de 
zaterdag. Riet is van alle markten thuis: ze maakt tuinen, 
straatwerk en het bed van Marieke. De redactie kan benaderd 
worden voor een offerte mocht u interesse hebben. Riet houdt 

(uiteraard) van voetbal, maar ook van uitgaan en feestjes 
vieren. Samen met Romy gaat ze geregeld op (stap) vakantie. 

Naast Riet zit Romy Lammers, ook zij is 23 lentes jong. Zij 
woont in het altijd mooie Diem, is parttime student en werkt 
parttime. Romy werkt bij een dagbesteding in de keuken, hier 
kookt ze samen met cliënten vóór de cliënten. Verder studeert 
ze voor een master pedagogische wetenschappen. Uiteindelijk 
hoopt Romy orthopedagoog te worden binnen de 
verslavingszorg. Bij de vraag wat haar hobby’s zijn roept Romy 
meteen: drankjes. Daar hebben we al kennis mee gemaakt als 
team zijnde en het kan unaniem bevestigd worden dat Romy 
deze hobby ook zeker onder de knie heeft. Verder blijft het 
angstvallig stil. Na lang denken geeft Romy aan dat ze ook van 
reizen en vakantie houdt. Dat de dames met Romy een echte 
versterking in huis hebben gehaald is een understatement. 
Menig directe tegenstander baalt als Romy het veld op komt 
lopen.

Links Romy, midden Isabel, rechts Rilotte
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Montferland). In dit pittoreske dorpje is ze ook haar voetbal-
carrière gestart, maar al snel bleek dat Laura hogere ambities 
had dan wat deze dorpsclub haar kon bieden en is ze 
gegaan. Net als bij ieder ander heeft Corona vervolgens veel 
roet in het eten gegooid maar Laura besloot van die nood 
maar een deugd te maken en dat heeft geresulteerd in een 
prachtige dochter Nola van nu 6 maanden! Samen met 
manlief, bonuszoon en hond wonen zij in Arnhem. In het 
dagelijks leven werkt Laura als teamleider leefstijl bij 
Formupgrade Beweegcentrum. Is Laura niet bij haar gezin, 
aan het werk of naar haar favoriete club PS (iedereen maakt 
fouten) V, dan is ze graag samen met haar vriendinnen uit 
Beek. 

Na deze korte, edoch leerzame introductie gaan we over naar 
de lezersvragen. Nadat er massaal vragen ingezonden waren, 
hebben de verslaggeefsters een aantal vragen hieruit gepikt 
om aan de meiden voor te leggen.

Hoe zijn jullie bij Sc Westervoort terecht gekomen?
Romy: Via onze hoofdtrainer Albert van der Wal, samen 
overgekomen vanuit DVC'26. Eigenlijk wilde Romy niet naar 
Westervoort, omdat de onderlinge wedstrijden niet echt heel 
leuk waren. Gelukkig is ze bijtijds tot haar verstand gekomen 
en blijken de meiden toch best aardig te zijn. 
Riet lacht minzaam. Ze hebben een proeftraining meegedaan 
en dat was positief bevallen. Vorig seizoen nog één van de 
meest geduchte tegenstanders in de competitie maar ook Riri 
was gecharmeerd van de cultuur bij de club en de 
overtuigingskracht van wat nu haar teamgenoten zijn. Via wat 
omzwervingen is Rilotte uiteindelijk dit seizoen in het blauw te 
zien.
Isabel dacht: ‘wat mot ik anders’ en heeft zich ingeschreven. 
Nee, ze heeft dit seizoen voor Sc Westervoort gekozen omdat 
haar lievelingskleur blauw is. 
Fay: Ze heeft in haar vroegere jeugd o.a. even bij sportclub 
gespeeld. Dit is alweer een hele poos geleden dus we zijn 
daarom dan ook extra blij dat ze dit jaar wederom voor  
Sc Westervoort heeft gekozen!
Fleur heeft BLIND (ja écht waar) voor Sc Westervoort Vrouwen 1 
gekozen. 

Vervolgens is het woord aan Isabel Straatsma, het beste 
peerd (schaap?) van stal. Deze dame is met haar 21 jaar nog 
relatief jong en komt helemaal ‘uut’ Wehl. Isabel beschikt over 
een ijzersterke conditie en is nauwelijks bij te houden in het 
veld. Dit komt - hebben we van horen zeggen - omdat ze 
eigenaresse is van 2 net zo onuitputtelijke honden. 
Ze studeert biomedische wetenschappen in Nijmegen, 
uiteindelijk wil ze een master Geneeskunde doen (arts 
onderzoeker) en hoopt later neurochirurg te worden. Mocht dit 
niet lukken dan ambieert ze een voetbalcarrière bij  
FC Barcelona. Ze kent heel veel dierenweetjes. Het lievelings-
dier van Isabel is een struisvogel. Verder houdt Isabel ook erg 
van schapen en kan ze met hen communiceren. Ook doet deze 
sportieve kanjer aan onder andere mountainbiken, wielrennen, 
open water zwemmen, hardlopen en gravelbiken. Saillant 
detail: Isa is bang voor bruggen. Dat zet het rijden naar 
uitwedstrijden ineens in een heel ander perspectief.

Aanwinst 4 is Fay Wielinga! Deze dame is met haar 19 lentes 
jong één van de jonkies van het team maar daar is op het veld 
niets van te merken! Wellicht dat dit komt door de 
internationale ervaring die Fay heeft opgedaan in haar 2 
seizoenen bij Southwest Tennessee en Jones College (USA)! Is 
Fay niet aan het voetballen dan drinkt ze graag drankjes of is 
ze aan het reizen.

Fleur Egging is next. Een Diemse in hart en nieren, die enkel 
op basis van de enthousiaste verhalen én de komst van trainer 
Albert van der Wal voor de blauwwitten heeft durven kiezen. 
Zij verdient in mijn optiek een standbeeld midden op het 
sportpark. Inmiddels heeft Fleur (29) bewezen net als alle 
andere nieuwelingen een echte aanwinst te zijn. Haar 
tomeloze inzet en het vastbijten in de tegenstander maakt haar 
als speelster compleet. Buiten het veld is Fleur ogenschijnlijk 
een stuk rustiger. In het dagelijks leven werkzaam in het 
basisonderwijs en daarnaast houdt Fleur van wandelen, yoga 
en haar vriend. 

Aanwinst nummer 6 is niemand minder dan Laura van 
Campen-Smit. 
Laura is 28 lentes jong en haar roots liggen in Beek (gemeente 
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Waar hebben jullie eerder gespeeld?
Riet geeft aan: ‘Ik ben echt een clubsl*t.’ Ze is begonnen bij 
Angerlo Vooruit, vervolgens is ze bij Eldenia met de jongens 
gaan spelen toen ze 13 jaar was. Bij Eldenia heeft ze 2 à 3 jaar 
gespeeld, toen PEC Zwolle op haar pad kwam. Uiteindelijk viel 
een leven als prof niet te combineren met haar studie 
fysiotherapie. Op haar 18e is Riet, na 2 jaar bij PEC te hebben 
gespeeld, naar het 1e van Eldenia gegaan. Het imago van Riet 
wordt bevestigd, want na Eldenia volgt ook nog 1 jaar bij FC 
Gelre en 4 jaar bij DVC’26. Na haar gehele carrière als keepster 
actief geweest te zijn, heeft zij in het laatste seizoen bij DVC’26 
haar keepershandschoenen aan de spreekwoordelijke wilgen 
gehangen en is zij gaan voetballen. Dit doet zij nu bij ons 
mooie clubje ook, kortom een enorme aanwinst. Rilotte is 
linksbenig, een zeldzaamheid in onze spelersportefeuille, maar 
ook haar rechterbeen doet niet onder voor de meeste 
rechtsbenigen in dit team.
Romy weet niet meer hoelang ze overal is gebleven. Dat ze zo 
goed is geworden heeft ze te danken aan de ervaring die ze 
heeft opgedaan toen ze op eredivisieniveau in de zaal heeft 
gevoetbald en daarnaast door de succesvolle jaren die ze bij FC 
Gelre en DVC heeft gekend. Romy zie je veelal op het 
middenveld paraderen waar ze als spelmaker veelvuldig de 

voorhoede bedient. We hebben Romy kunnen strikken door 
haar rugnummer 13 te beloven. Een belofte die niet moeilijk in 
te lossen was gezien het feit dat in de afgelopen 10 jaar 
niemand met dat rugnummer heeft willen spelen. Nadat ze 
haar zwemdiploma's had gehaald is ze bij DVC'26 begonnen. 
Daarna is ze overgestapt naar de A-junioren van FC Gelre, 
waar ze uiteindelijk in het 1e team en in de zaal is beland. 
Daarna is ze teruggekeerd naar DVC'26, waar ze 4 jaar heeft 
gespeeld.
Isabel is haar sportcarrière begonnen bij turnvereniging de 
Bomgardjes in Wehl. Toen zij begon met voetbal deed ze dit bij 
het welbekende Concordia Wehl en natuurlijk bij FC Gelre. 
Vervolgens is zij ook verkast naar DVC’26. Isabel geeft aan dat 
zij nu eindelijk bij de mooiste club van het land terecht is 
gekomen. 
Fay: zij heeft internationale ervaring opgedaan in haar 2 
seizoenen bij Southwest Tennessee en Jones College (USA)! 
Naast deze 2 clubs heeft Fay in het verleden ook nog bij AVW 
’66 en Eldenia gespeeld.
Laura: zij is haar voetbalcarrière in Beek gestart, maar had veel 
hogere ambities, dan wat deze dorpsclub haar kon bieden. Via 
Sprinkhanen als tussenstap heeft ze uiteindelijk bij 
DVC ‘26 echt naam gemaakt.

Fay Fleur Laura
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Hoe vinden jullie het tot nu toe?
Riet zegt met een sarcastische ondertoon dat ze het erg 
gezellig vindt (vooral met de meiden van team circus). Riet: 
‘Voetballend gezien moet ik helaas achterin staan, dat is niet 
mijn favoriete positie. Ook mag ik niet vaak achteraan lopen 
met de warming-up, dat is mooi ellende. Buiten het voetbal om 
vind ik de activiteiten die we samen doen heel gezellig.’
Romy vindt het ook erg gezellig, helaas is zij in de 
bekerwedstrijd tegen RKHVV geblesseerd geraakt. ‘Ik heb een 
scheur in de achterste kruisband, waardoor ik al een tijd aan 
de kant sta. Wel kijk ik heel erg uit naar het trainingskamp in 
Spanje. Ik supporter ons team tot die tijd en hoop er na de 
winterstop weer bij te zijn op het veld.’ 
Tot slot Isabel: ook zij vindt het gezellig, maar blijft angstvallig 
stil omtrent het voetbalaspect. Ze voelde zich meteen welkom, 
vooral bij Anne Matser. Dit is nu bijgedraaid, ze is nu vaak boos 
op Anne. 

Wat zijn jullie posities?
Riet heeft haar sterke voorkeur voor ergens niet centraal 
achterin. 
Romy speelt meestal op 10. 
Isabel is onze topscorer en staat meestal links- of rechtsvoor. 
Fay speelt het liefst op het middenveld.
Fleur is coachend heel sterk en met haar semi-centrale plaats 
op het middenveld kan ze hierdoor bijna het volledige team 
positioneel goed neerzetten.
Laura is een makkelijk scorende aanvaller.

De overige vragen zijn alleen aan Riet, Romy en Isabel 
gesteld.

Omschrijf elkaar in 5 woorden:
Ze zijn sprakeloos.
Riet over Romy: Lief, goede vriendin, slim, zorgzaam.
Romy over Riet: Behulpzaam, sociaal, betrokken, spion, 
vrijgevig.
Isabel was bij deze vraag niet aanwezig en wordt dus buiten 
beschouwing gelaten. 

Wat vinden jullie leuk/positief bij Sc Westervoort?
Romy: De feestjes: Romy is vooral blij met de Tonino, die door 
onze barmedewerkers wordt geschonken. Dit heeft dan ook 

uiteindelijk écht de doorslag gegeven bij de keuze voor 
Vrouwen 1, een compliment dus voor de clubhuiscommissie. 
Maar stappen, reizen en uitgaan zijn hobby van deze dame. 
Isabel vond de kermis ook verrassend leuk (goh...). De 
gezelligheid met de andere herenteams wordt ook benoemd, 
dit hebben ze eerder nog niet zo ervaren bij andere clubs. 
Iedereen zegt hier gedag tegen elkaar. Ook vinden ze het 
positief dat de heren en dames gelijk behandeld worden. Tot 
slot wordt waardering uitgesproken over het feit dat ze de 
wedstrijdshirtjes niet zelf hoeven te wassen. De koffie is ook 
een belangrijk positief punt bij de club, Isabel wil het liefst het 
koffiezetapparaat mee naar huis nemen. 

En is er ruimte voor verbetering en zo ja, wat?
In koor: het voetbal. En het kunstgrasveld. 

Wat is jullie doel dit seizoen?
Riet roept: ‘Een vaste plaats op het middenveld.’ 
Romy wil weer fit worden. Verder wil Romy zich graag 
beroepen op haar zwijgrecht met wat er tot op heden allemaal 
al voorgevallen is op en rondom de club. 
Isabel wilde meer dan 3 doelpunten scoren en ze staat bij het 
moment van schrijven van dit interview al op 13 goals. Ook 
voegt Isabel toe: ‘Dat mijn vader een keer in zijn trainingspak 
gaat vlaggen in plaats van zijn 3-delige pak.’ 
Verder zeggen ze in koor: kampioen worden! Dit doel is nog 
steeds haalbaar, VR1 staat op 3 punten afstand van de 
nummer 1 VDZ en heeft alles dus nog in eigen hand. 

Wie wil er tot slot nog wat kwijt?
Isabel: ‘Bedankt dat ik in de Ballenvanger mag’. ‘Het was super 
leuk. Ook ga ik nog een keer flink mien kop eraf zoep'n.’ 
Riet en Romy hebben niks toe te voegen en vonden dat de 
interviewers het super goed hadden gedaan, als dank krijgen 
zij daarvoor nog een lekkere goudgele rakker geven ze aan.

Samen met de overige teamleden vormt dit een mooi 
en bont gezelschap.  We zijn benieuwd wat de  
2e seizoenshelft gaat brengen. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om er iets moois van te maken dit jaar. 

DOOR: ANNE, AAFKE EN MICHEL

BAL02_2223_CC22.indd   49BAL02_2223_CC22.indd   49 09-02-2023   19:3909-02-2023   19:39



50 DE BALLENVANGER

DE STELLING

HET NEDERLANDS 
ELFTAL HAD GEZIEN 
ZIJN KWALITEITEN 
VOOR EEN ANDERE 

TACTIEK MOETEN KIEZEN 
TIJDENS HET WK

Etiënne Wettingfeld
Ik ken geen betere 
coach dan Louis. Ik denk 
dat ze beter speelden dan 
dat ze waren, door Louis. Ik 
denk dat de tactiek goed 
was. Waren de 
strafschoppen erin gegaan, 
stond Argentinië niet in de 
finale.

Quinta Vos
Ja, de Hollandse leerschool is aanvallend voetbal, 
4-3-3, en daarmee zijn we bijna allemaal 
opgegroeid. Dit WK hebben we verdedigend gevoetbald, 
maar je zag dat dit systeem ons niet goed ligt. Zonde voor 
de aanvallende kwaliteit die we met name op het 
middenveld hebben. Volgend WK of EK gewoon onze eigen 
vertrouwde manier van spelen hopelijk!

Bob van der Veen
Ik denk dat Nederland naar zijn mogelijkheden heeft gespeeld als je kijkt naar 

de tactiek. Ik vind alleen wel dat de uitvoering beter had gekund. Nederland was in 
balbezit ver onder de maat en het ontbrak vooral aan initiatief. Als de vorm van de ‘betere’ 

spelers er dan ook niet is, kom je tekort om mee te doen voor de prijzen. Een pijnlijke 
conclusie, maar gelukkig is er over twee jaar weer een groot toernooi.

Kesley Willems
Nee, ik denk dat de huidige bondscoach (van Gaal 
red.) capabel genoeg is om in te schatten wat het 
systeem was waarin we de grootste kans op 
resultaat hadden. En ja, ik denk ook dat je met 4-3-3 
leukere wedstrijden tegen de wat kleinere landen had 
gezien, maar dan was je in het 5-3-2 systeem weer niet 
genoeg geoefend geweest en ik denk dat je dit systeem 
dan wel weer nodig had gehad tegen de grotere landen. Al 
met al denk ik dus niet dat het hanteren van een ander 
systeem je wel aan de wereldtitel had geholpen.

d h d b d
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SINTERKLAAS

SINTERKLAASAVOND
30 november 2022

Het heerlijke avondje was ook bij Sc Westervoort 
weer gekomen en dit jaar op woensdag 30 
november. Ondanks de drukke agenda van 
Sinterklaas en zijn Pieten hadden ze gelukkig 
ook nog tijd gevonden om bij sportpark 
Naederhuyse de jeugd van Sc Westervoort te 
verblijden met een bezoek.

De kids van de Champions League waren lekker fanatiek 
aan het trainen, toen ze door de Pietjes van het veld 
geplukt werden, waarna deze gillend de kantine in zijn 
gerend om te wachten op Sinterklaas. Vervolgens was het 
de beurt aan de talenten van de JO8, ook zij mochten naar 
binnen om Sinterklaas en zijn Pieten te kunnen zien en te 
kijken of er nog een cadeautje op hen stond te wachten.

Er is natuurlijk eerst nog uitgebreid gezongen en gedanst 
door alle kinderen voordat Sinterklaas en Hoofdpiet de 
kantine binnen stapten. Nadat alle kinderen hun beste 
Pieten en Sinterklaas moves hebben laten zien, was het tijd 
voor de verhalen van Sinterklaas uit het reserve grote boek, 
want het echte grote boek was natuurlijk tijdelijk 
verdwenen. Uiteraard waren er geen stoute kindertjes 
aanwezig! Het bleef nog wel even spannend toen de 
Hoofdpiet dacht het cadeautje kwijt te zijn. Gelukkig werd 
die al gauw gevonden nadat bleek dat Piet gewoon niet 
goed in zijn zak had gekeken. Iedereen heeft daarna 
nogmaals even zijn uiterste best gedaan om zijn beste 
danspasjes voor Sinterklaas te performen en alle buikjes 
rond te eten van de pepernoten die gestrooid waren. 

Aan het eind kregen alle kinderen nog een cadeautje mee 
naar huis van de Sint. Al met al was het een hele gezellige 
avond en hopen Sinterklaas en zijn Pieten alle leuke, lieve 
kindjes van Sc Westervoort volgend jaar weer te zien na een 
sportief en leuk 2023.

DOOR: FLEUR 
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OLIEBOLLENCUP 

BAKKERIJ KOENEN 
OLIEBOLLENCUP
De Bakkerij Koenen oliebollencup op zaterdag 
17 december 2022 was weer een groot succes. 
Een groot gedeelte van de jeugdteams (O8 tm 
O15)  kwam tegen elkaar uit om te strijden om 
de beker met de grote oren.

De opzet was in mini WK vorm waarbij ieder team een land 
vertegenwoordigde. Elk van de 16 teams stond onder 
leiding van een bezielende bondscoach uit de selectie 
(mannen, zondag 1 en 2).  De teams waren samengesteld 
uit gemixte spelers verdeeld over 3 leeftijdscategorieën. Er 
waren dus ook 3 bekers te veroveren. 

Uiteindelijk gingen Spanje (captain Ronnie) België (captain 
Sven) en Japan (captain Tycho) met de hoofdprijs aan de 
haal. 

Ondanks de kou was het enthousiasme en de inzet 
geweldig. Tussen de wedstrijden door even lekker 
opwarmen ik het clubhuis waar een speciale fotohoek in 
kerstsfeer was ingericht. 

Op onze mooie nieuwe schermen werden dankzij "Hightech 
Joris" en Niek het schema, de uitslagen en de standen 
gepubliceerd. De wedstrijden werden in goede banen geleid 
door Etiënne, Jasper en John. Achter de bar zorgden Renate, 
Kim, Karlo, Demi en Roos voor een hapje en een drankje. 

150 kids hebben een leuke voetbaldag gehad. Mede 
dankzij Bakkerij Koenen en Plus die trakteerden op heerlijke 
oliebollen en chocomelk. 

Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen bedankt! 
NAMENS VOETBALORGANISATIE EN DE TOERNOOICOMMISSIE
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Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór woensdag 17 maart naar de 
redactie op het e-mail adres: 
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende 
ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde van 
€10, te besteden in onze webshop. De prijs wordt thuis 
bezorgd.

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 1:
Winterstop

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Maartje Rondon

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Woorden afstrepen:

AFSTEKEN
AFTELLEN
APPELFLAP
DECEMBER
FAMILIE
FEEST
JANUARI
MIDDERNACHT
NIEUWJAAR
OLIEBOL
PROOSTEN
PIJL
STERRETJES
TRADITIE
VOORNEMENS
VRIENDEN
VUURWERK

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Oplossing:

DE BALLENVANGER 53

NIEUWJAAR WOORDZOEKER

BAL02_2223_CC22.indd   53BAL02_2223_CC22.indd   53 09-02-2023   19:3909-02-2023   19:39



54 DE BALLENVANGER

STRIP
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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
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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)
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