…voor de Dames, voor de Heren
en voor de kinderen!

Veenweg 2A

Nu ook:
"KENNISMAKINGSKNIPPEN"
(50% korting bij een eerste bezoek)

Verhuur van:
- vrachtauto

Levering van:
- vulzand

- dumpers

- metselzand

- graafmachines
(mini mobiel en rups)

- brekerszand
- teelaarde etc.
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9678 PP WESTERLEE
Telefoon: 0597 - 433 229
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Tegen het eind van het jaar 2015
verschijnt
zoals
altijd
weer
een
Koeperkrant. Er is na de zomervakanties
al weer veel gebeurd, al valt dit niet uit
deze krant af te leiden. Het is een vrij
dunne uitgave geworden. Het nieuws
wordt tegenwoordig natuurlijk op de
website geplaatst, en daarnaast verschijnt
er een maandelijkse nieuwsbrief.
De commissie webbeheer & PR kan
tevreden terugkijken op het tot stand
komen van de Presentatiegids. Het blad
ziet er fraaier uit dan ooit. Met maar liefst
48 pagina’s op gesatineerd papier kunnen
we hier trots op zijn. We hebben, op wat schoonheidsfoutjes na, dan ook alleen maar
lovende kritieken gekregen. Elke woning in Westerlee heeft een exemplaar ontvangen. En
dit geldt ook voor alle leden buiten Westerlee, en alle sponsoren. Mocht je onverhoopt
geen gids hebben gekregen, spreek dan even iemand van de commissie aan. De
contactgegevens staan in de colofon.
Op de voorkant van dit blad staat deze keer een mooie actiefoto van Harmen Faber. Hij is
speler van D1.
De eerste helft van de competitie zit er op, en het voetbal gaat de komende periode
voornamelijk plaatsvinden in de zaal. Ik wil hierbij iedereen alvast veel succes wensen in
de wedstrijden van het indoorsoccer en
de jeugdcompetities.
Zoals al gemeld is deze krant vrij dun
gebleven. Er staan echter een 3 tal
leuke en interessante verhalen in, die
zeker de moeite waard zijn om even te
lezen. En er wordt zelfs al weer vooruitgekeken
naar
het
jeugdtoernooi
volgend jaar in juni. Verder roepen we
nog wat herinneringen op uit het
verleden.
De volgende Koeperkrant zal in april
2016
ver-schijnen.
De
uiterste
inleverdatum zal weer op de website en
op het mededelingenbord in de kantine
bekend worden gemaakt.
Tot slot wil ik iedereen Prettige Kerstdagen, een Goede jaarwisseling, en bovenal een
Gezond en Sportief 2016 toewensen.
Namens de commissie Webbeheer & PR,
Dick Kiewiet
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Koop of verkoop uw huis via ons!
Naast een scherpe courtage

Ontvangt u gratis (naar keuze):
- een advies van een styliste
- een schetsontwerp voor uw tuin
- een klusjesman voor 1 dag
- € 150,- voor de voetbalvereniging

Koop bij onze
sponsors!
Dan steunt u hen en
de voetbalvereniging

Vraag naar de voorwaarden

Uw Woonstee,
onze zorg!

Zelf adverteren?
Voor informatie kunt u
mailen naar:

Hittjo de Wal
Woonstee Makelaars
Nassaustraat 31
Winschoten
tel. 430380
www.woonstee.nl

koeperkrant@vvwesterlee.nl

Ook voor taxaties/hypotheken/verzekeringen
altijd een deskundig en betrouwbaar advies
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Jeugdtoernooi v.v.Westerlee voor de 10e keer.
Op zaterdag 4 en 11 juni 2016 hebben we op sportpark Koeperlaand weer een jeugdtoernooi voor de
F pupillen t/m C junioren waarbij ze op een pupillenveld voetballen. Alle teams spelen dus met 7
spelers.
Het is dan 10 jaar geleden dat we met de toenmalige jeugdcommissie voor het eerst het risico namen
te beginnen aan een jeugdtoernooi waarbij we een poging deden om de consequenties te overzien,
maar eigenlijk niet wisten waar we aan begonnen.
We hadden kleedkamers te kort, we hadden
plek te weinig waar auto’s konden parkeren,
we hoopten maar dat er vrijwilligers genoeg
waren om de fluiten, voor de ranja te zorgen,
om te roepen, enz. Er moest software
gemaakt worden om de wedstrijdschema’s in
te maken en de standen in te verwerken.
Kortom een sprong in het diepe.
Toen we vertelden aan het toenmalige
bestuur dat er 32 teams mee gingen doen
zagen we menig gezicht met een diepe frons.
Als dat maar goed ging. Waar moest je al die teams en spelers laten.
Achteraf kunnen we constateren dat alles prima is gegaan, wel zo goed dat we een paar jaar geleden
72 teams op bezoek hadden, verdeelt over 2 zaterdagen. We hebben nu eigen tenten waarin wel drie
teams zich om kunnen kleden, waarbij vooral
de laatste twee jaren de teams vragen of zij
niet een keer aan de beurt zijn om hier
gebruik van te maken.
Honderden auto’s hebben elk jaar een plek
gevonden, bijna 7.500 mensen liepen rond op
ons sportpark. We zien spelers die in het
begin mee deden als speler die nu mee doen
bij de organisatie, die scheidsrechter zijn, die
nu spelen in de eerste seniorenteams van hun
vereniging.
Kortom, we hebben samen met alle vrijwilligers laten zien dat een kleine vereniging ergens heel
groot in kan zijn. Dat weten we misschien wel, maar echt uitspreken doen we dat nooit. De
complimenten die je elk jaar krijgt van de teams zijn steeds weer een stimulans er maar weer voor te
gaan, want het blijft een klus om aan het eind van het seizoen alles weer te realiseren.
We hopen dat ook dit jaar vele vrijwilligers zich aanmelden om het toernooi te ondersteunen.
Aanmelden kan bij de commissie activiteiten, maar ook bij Wilfred Meulenbelt en Koos Zijlstra. Op de
website van het toernooi is te zien dat je bent ingedeeld voor een bepaalde taak
(toernooi.vvwesterlee.nl)
De uitnodigingen zijn al weer de deur uit, wij gaan er weer voor.
Wilfred en Koos
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Langestraat 45
Winschoten

Vredenhovenstraat 3 – Scheemda
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Zijlstra op punt zijn koffers te pakken
“plan Fekkes” dreigt te stranden
De rust wil maar niet terug keren in Westerlee, het broeit binnen de club en zo vlak voor de
jaarwisseling zou de bom maar zo eens kunnen barsten. Naast alle perikelen rondom eventuele
voorzitterskandidaten schijnt nu ook “plan Fekkes” te stranden. De oud voetballer en trainer uit
Westerlee moet met lede ogen toezien dat zijn plan, bedekt met een vingerdikke laag stof,
verdwenen is in een onderste laatje van de bestuurskamer.
Het is vijf voor twaalf mag gesteld worden. Nog altijd is er geen duidelijkheid over een opvolger voor
Elzo Veldman als voorzitter. Kandidaten Van der Vinne en Fokkens kunnen inmiddels wel fluiten naar
deze titel gezien de bevindingen afgelopen zomer. Op dit moment lopen er nog onderzoeken naar
beide heren maar vooralsnog staan ze op non actief. Muller en Bulder hebben de eer aan zich zelf
gehouden waardoor de weg volledig vrij lijkt te zijn voor Zijlstra. Waarom kopt Zijlstra dit balletje niet
in? Volgens ingewijden heeft dit te maken met het falen van “plan Fekkes”. Zijlstra op dit moment
nog coördinator technische zaken jeugd laakt de mentaliteit binnen de club en daarnaast lijkt er niets
terecht te komen van het opgestelde plan. Zijlstra schijnt dan ook al enige tijd niet aanwezig te zijn
bij vergaderingen op het Koeperlaand.
De goedgemutste Fekkes draagt nog wel altijd zijn muts maar goed zit deze niet meer. Het moet hem
steken dat zijn plan niet uitgevoerd wordt. Uko Veen lijkt wat rustiger dan zijn collega analist Fekkes,
toch zit hem de sores bij de club ook dwars. De hoogtij dagen moeten weer terug komen vonden
enkele protegés binnen de club. Onder leiding van Henk Fekkes en Uko Veen werd naar goede
Brabantse maatstaven een Raad van Elf in het leven geroepen. Een moeilijk karwei was dit niet en
naast Fekkes en Veen werd de Raad van Elf samen gesteld met Frans Zimdarse (sr), Elzo Veldman,
Hero Bakker, Jan Bolwijn, Ginus Haaijer, Jacob Slagter, Dick Kiewiet, Hilko Muller en Sibolt Suurling.
Buigende over de toekomst van de club werd er begonnen aan het plan wat de naam van Fekkes ging
dragen.
Harde woorden vallen er in het begin: “de bezem moet erdoor”, “niet lullen maar poetsen” en “zo
kan het niet langer”. Vaak werden Fekkes en Veen verweten de beste stuurlui aan wal te zijn, nu is
daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd. Diverse uitgangspunten zijn uitgewerkt in het plan om
de club weer een positieve boots te geven. De Raad van Elf lijkt eenduidig in haar visie…..
Nu enige tijd later blijkt dus dat er helemaal niets terecht komt van het plan. Fekkes had graag gezien
dat het niveau weer gehaald werd van vergane tijden, de insteek was duidelijk en ook zijn visie
profileert hij graag aan een ieder. De bal op het voetbalveld rolt dit seizoen stroef en ook achter de
schermen is het moord en doodslag. Het is algemeen bekend dat Fekkes teleurgesteld is in de
opkomst op trainingsavonden en wedstrijddagen. In zijn tijd was dit wel anders, fluwelen
handschoenen bestonden niet er werd met ijzeren hand geregeerd.
Zijlstra was indertijd een groot voorstander van dit plan en kan het dan ook moeilijk verkroppen dat
de club niet achter dit plan staat. De afwezigheid van Zijlstra op enkele vergaderingen wordt hem
niet in dank afgenomen door enkele collega’s. Er lijkt een breuk te ontstaan tussen Zijlstra en een
deel van de overige staf. Zijlstra blijft echter bij zijn standpunt en vind dat iedereen maar kortzichtig
denkt over het weg blijven op overleggen. De fluwelen revolutie die Fekkes in wilde zetten lijkt nu er
niet naar de noodkreet van Zijlstra wordt geluisterd definitief te stranden. Fekkes noemt Zijlstra een
man met ballen waarvan er binnen Westerlee wel meer van mogen zijn. Het hoeft geen geheim te
zijn dat Fekkes Zijlstra hoog heeft zitten en heeft dan ook met hem te doen. Zijlstra geeft aan dat hij
nog een bericht op zijn voicemail heeft staan van Fekkes en dat hij hem nodig terug moet bellen.
“Fekkes daagt je op een goede manier uit, hij zet je op zijn manier aan het denken over voetbal en je
kunt alles aan hem vragen” laat Zijlstra weten die Fekkes op zijn beurt ook hoog heeft zitten.
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Zijlstra heeft ook al enkele malen zijn
mening gegeven over enkele eerste elftal
spelers maar noemt het contact met
Christiaan Klinkhamer professioneel en
van een wederzijds respect. Toch moet
de doorstroom vanuit de jeugd beter
verlopen is een van de uitgangspunten
uit het “plan Fekkes”. Klinkhamer kan
zich wel vinden in het gedachte goed
zoals beschreven in “plan Fekkes” maar is
ook van mening dat het niet verkeerd is
om buiten de eigen keuken te gaan
kijken. Dit is in strijd met het plan waar
Fekkes samen met Veen en adjudanten
zo op heeft zitten broeden. Zijlstra spuwt
zijn gif hierover uit en overweegt zijn
conclusies te gaan trekken als er niet snel
wat veranderd. De beoogde en meest geschikte voorzitters kandidaat lijkt de koffers al klaar te
hebben staan. Fekkes en Veen houden zich afzijdig maar voelen zich wel in hun hemd gezet. Voor
nader toelichting houden ze zich momenteel stil maar ze hebben een bittere pil te slikken. Het
vertrouwen in de bestuurders lijkt heel snel weg te ebben, wat nooit de bedoeling had mogen zijn.

Daarnaast lijkt er vergaande interesse te zijn in een overname van v.v. Westerlee. Directeur-eigenaar
Han Tuenter van Agroservice Tuenter wil Westerlee een financieel impuls geven. De geboren
Achterhoeker boert goed op het Groningse platteland. Aan de zuidkant van Westerlee heeft Tuenter
een waar geitenimperium opgebouwd. Dat het witte goud rijkelijk vloeit bij Tuenter zal geen
dorpeling zijn ontgaan. Door de toenemende vraag naar geitenmelk en de stijgende melk prijzen lijkt
Tuenter wat speelgeld over te hebben. Met tegenvallende resultaten de afgelopen jaren komen de
centen van Tuenter als geroepen.
De geitenboer wil graag zijn cluppie helpen en is dan ook het gesprek aan gegaan. Of de onrust
binnen de club nog mee speelt bij een definitieve keuze is niet geheel duidelijk. Om wat voor
bedragen het gaat en wat de bedoelingen zijn van de kleinvee magnaat is vooralsnog niet duidelijk.
“Maatschappelijke gedrevenheid en clubliefde” dat zijn voor Tuenter belangrijke factoren om tot
deze keuze te komen.
Johan Brons geeft aan dat de gesprekken die op dit moment plaatsvinden met Tuenter op een
prettige manier verlopen maar voornamelijk aftastend zijn.
De kerstdagen staan eerst voor de deur en hopen dan ook op vredige dagen maar niets is te
voorzeggen want voor het zelfde geld gaan we knallend het nieuwe jaar in!
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Onze noodkreet
Denkt u wel eens aan ons? Wees eens eerlijk?
Jawel, aan ons. Wij dus, zonder wie uw favoriete sport niet mogelijk zou zijn. Zonder wie het leven
vele malen minder kleurrijk zou zijn. Zonder wie u wellicht totaal onzichtbaar zou zijn, of in elk geval
bijna niet zichtbaar. Zonder ons dan. En toch pijnigt u ons elke keer weer. En niet eenmaal, of
tweemaal. Welnee, u knalt erop los en beseft niet eens wat een pijn u veroorzaakt. Beseft u dat
eigenlijk wel eens? Nee he? Schaam u.
En eigenlijk, eigenlijk begint dat allemaal al in de winkel, waar wij dan hopen uitgekozen te worden
door u, want u bent toch immers de beste speler van iedereen? U bent toch die topper in
miniformaat, die de hele wereld versteld gaat laten staan met ons? Voorzichtig past u een van ons,
‘dit is m’ zegt u tevreden en bevestigd hiermee gelijk dat voetbal inderdaad een mannensport is.
Want niemand zegt ‘haar’ of ‘zij’ tegen een voetbalschoen, dat is toch zo? Precies! Zo hoort het! Heel
juist.
Sommigen onder u nemen echter niet de moeite om ons persoonlijk te bekijken en bestellen ons als
een paar ordinaire eh….schoenen….bij een of andere webwinkel. Het gevolg? U krijgt een paartje
halfbakken gevallen zonder persoonlijkheid, zonder ziel, zonder ons dus. Maar ok…daar gaat het nu
verder niet over. Terug naar de winkel.
Trots pakt u ons beet en laat ons ieder voor zich aan iedereen zien, want dat moet ook wel. Wij
immers…zijn het mooiste wat er is. Van leer, of tegenwoordig van plastic of iets daartussenin. U
draait ons heen en weer, kijkt bij onze binnenkant, klakt met uw tong bewonderend over onze
tongetjes en masseert tegelijk liefkozend onze onderkant. (oelalalaaaaa)…..Wat een vorm, wat een
schoonheid, wat een passie en wat een kracht. Alles hebben wij in ons en op ons. En wij kunnen van
u zijn. Koopje!!
Vergeet inderdaad niet te letten op onze onderkant, want die is zoals dat zo mooi heet, ergonomisch
in elkaar gezet. Fraaie nopjes die zodanig zijn neergezet zodat u kunt wenden en springen en veel
meer. Met maar 1 doel….met ons bent u de beste, de snelste, de behendigste. Met ons bent u
onverslaanbaar, onoverwinnelijk, een kleine godheid met ons aan uw voeten. Besef het, voel het,
weet het.
Die binnenzijde, prachtige, zachte en heerlijk gevormde delen maken ons tot een genoegen om te
dragen, wij zitten heerlijk! Wij lopen ook heerlijk en wij zien er heerlijk uit ook nog.
En dan onze bovenkant, ons hart en dus ook van u. Met onze speciale bovenzijde van allerlei
materialen, waaronder zelfs kangeroeleer….jaja…., bent ook/zelfs u in staat om Lionel M. te laten
verbleken tot een blozend schooljochie op zijn eerste schoolbal. Want met dat speciale stukje schiet
u uiteindelijk tegen die bal aan. Wat ons betreft gaat alles goed, alles. Zelfs een vrije trap, of die
gedurfde terugspeelbal. Het kan! Met ons, met ons alleen! En ons kangeroeleer natuurlijk. Vergeet
ook niet streepjes, stipjes, bolletjes en veegjes op ons geheel. En als laatste….
Een merk! Dat maakt het he-le-maal af. Want laten we duidelijk zijn, als wij niet het juiste merk zijn
…dan kunt u er helemaal geen bal van, om maar even in stijl te blijven. Geen bal! Dus kies iets met
een rare naam en liefst nog een vreemd merkje en dan bent u klaar voor het veroveren van de
wereldtitel, al was het maar in de reserve 13e klasse Z. Al speelt u tegen het 12e ploegje van
Midlanderveen-oost-midden, het zal u worst zijn want u heeft het juiste merk. Punt!
Maar na een paar keren….dan begint de ellende. U gaat ons langzaam maar zeker minder in de
watten leggen. Het vertroetelen wordt snel minder. Wij zitten soms in een natte en vieze plastic tas!
En nog erger….wij komen er voor de volgende wedstrijd niet eens meer uit! En daar liggen wij dan,
onze trots verloren onder een laagje kleffe en nu zeer stinkende modder. Onze prachtige kleuren
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verbleekt door dat plastic tasje en het vocht wat nu in ons is gekropen en ons doet krimpen van
ellende. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wij….wij waren toch de beste maatjes?
Soms worden we als dank voor onze prima diensten keihard tegen muren geknald, of op de grond
neergestampt. Beseft u wel wat u ons aandoet? Of nog erger…we worden uitgespoeld onder een
douche. Das eerst best lekker, maar maak ons daarna effe droog ja? Maar welnee…u mikt ons in die
vieze sporttas van u en doet tot overmaat van ramp nog maar een plastic tas om ons heen! Een plastic tas….whuuu…..
Nu is het niet zo vreselijk bekend, maar wij zijn van de stoere kant. Wij zijn immers de schoenen met
noppen, bedoelt voor voetbal en dus niet voor tennis of meer van die watjes-achtige bedekkingen
voor andere sporten. En dus gedragen wij ons waardig, maar desalniettemin….het leed is groot hoor,
beste lezers. Er gaan soms harde woorden door ons heen, die wij natuurlijk niet hardop uitspreken.
Wij houden ons echt groot maar niemand ziet ons stille verdriet, als wij zachtjes snikkend de uren
tellen in uw zweterige sporttas, tussen minderwaardige attributen als uw stinkende sokken en uw
shirt met vlekken. Nauwelijks hoorbaar zijn onze jammerklachten, als wij daar eenzaam in het donker
liggen, vuil en verlaten. We hebben het erover maar blijven ons credo trouw, wij dienen onze
eigenaar tot het einde, het bitteren einde van ons leven als uw schoenen, uw trouwe, goede, lieve en
heerlijk zittende schoenen. Zelfs voor stoere schoenen zoals wij zijn moet er toch een goed en
positief vooruitzicht zijn, dus niet behandeld te moeten worden als oud vuil. Dat is ons onwaardig en
we verdienen beter, veel en veel beter.
Maar op zaterdag, dan zijn wij weer van de partij! Dan komen wij ondanks ons leed lachend
tevoorschijn en zijn wij weer klaar om u te dienen, o machtige beschermer! En niemand hoort ons
dan klagen, ook niet als wij weer eens een pijnlijk moment doormaak wanneer u die bal weer eens
raakt. Of een tegenstander. Of gras…… of niets…ook zo fijn. En reken maar dat het soms pijn doet, al
uw puntertjes en half mislukte schotjes. Das geen feestje.
Soms zijn we groen van uitslag, geel van eh….nou ja laat dat maar. En die modder he, altijd maar
weer die modder. Het plakt, riekt, meurt, schuurt en knarst en is ontzettend irritant. Het zit overal en
zelfs tussen onze veters! Walgelijk, zeker als u beseft dat wij, als goede kwaliteitsschoenen zijnde,
niet gewend zijn aan zo een behandeling. Dat verdienen wij toch niet? Dus laten we dit
afspreken…..wij? Wij dienen u. Zijn mooi voor u. Zorgen voor die prima grip. Zien er stoer uit. (en u
dus ook he!!) We lopen lekker….. Kortom, wij ZIJN u. Gewoon u. En dat zegt dus ook: als wij er goed
uitzien, dan u ook. Laten we even helder zijn hierover.
Als u dus de volgende keer weer een prima prestatie heeft neergezet (dank zij ons) dan verwachten
wij van u het volgende: allereerst netjes schoonborstelen, even zachtjes afspoelen waarbij lauwwarm
water onze voorkeur heeft, dan in een schone tas. We schreven schoon. En thuis? Worden wij graag
ingepakt in kranten (hebben wij ook wat te lezen) en daarna in de buurt van de kachel te drogen
gelegd. En dus niet….rammen tegen een muur, of die keiharde borstels over onze zachte lijven, of
afspoelen en nog meer van die ellende.
En in geen geval…….die vieze plastic natte tas!
Met hoogachting
Uw voetbalschoenen.
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Oud papier in Westerlee
Er is mij als coördinator van het inzamelen van oud papier door de v.v. Westerlee wel eens
gevraagd hoeveel oud papier er nu jaarlijks wordt ingezameld. Over de jaren 2010 en 2011 is
eens, o.b.v. twee keer een half jaar een schatting gemaakt, en deze kwam uit op ca. 105 ton
per jaar. Het is de moeite waard om te onderzoeken hoe het de laatste 2 jaar is gegaan. Ook
voor ons vrijwilligersteam, dat uit 19 personen bestaat, is het goed om te weten wat hun
inspanningen nu opbrengen. Want het moet natuurlijk wel de moeite waard zijn……………
Zoals bekend mag zijn wordt er elke 4e vrijdag van de maand oud papier in Westerlee
ingezameld m.b.v. vrachtauto’s van Virol. Op basis van de opgebrachte hoeveelheid papier
door de v.v. Westerlee en de lagere scholen Het Baken en FT Venemaschool, is eind 2008 een
verdeelsleutel gemaakt. De v.v. Westerlee haalde destijd ruim 77% van de totale hoeveelheid
papier op; en wij ontvangen dan ook datzelfde percentage aan opbrengsten in de clubkas. De
overige opbrengsten zijn voor beide scholen. Dit betekent ook dat wij 9 maanden per jaar
inzamelen; Het Baken 2 x en de Venemaschool dus 1 x per jaar. Het maakt trouwens niet uit
wie er maandelijks aan de beurt is. De afspraak met de gemeente en Virol is dat de opbrengsten elke maand volgens de verdeelsleutel naar de rekeningen van de v.v. Westerlee en beide
scholen wordt overgeboekt. Daarbij geldt een minimum garantieprijs van 4 cent/kg, oftewel €
40,- per ton. Deze garantieprijs geldt trouwens niet voor particulieren.
Voor dit onderzoek zijn alle 24 maanden van de jaren 2013 en 2014 meegenomen.
Allereerst is gebleken dat de vergoeding van het papier in beide jaren continue op het
garantiebedrag van 4 cent/kg heeft gezeten. Dit is zelfs sinds november 2011 al het geval.
Eerder dat jaar was de vergoeding gedurende een aantal maanden veel hoger n.l. 7 of 8
cent/kg. Jammer dat het al lange tijd zo laag is, want het scheelt natuurlijk enorm in de
inkomsten voor de club.
Als de 24 maanden in kaart worden gebracht kan onderstaand grafiekje met opgehaalde
tonnen per maand worden gemaakt.
Opbrengst oud papier in Westerlee in 2013 en 2014
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Als alle maanden opgeteld worden blijkt dat er in het dorp Westerlee 94,2 ton in 2013 is
opgehaald, en 92,0 ton in 2014. Dus zo’n 10 ton minder dan 3 jaar eerder. Naar verklaringen
is niet gezocht, maar wellicht ligt het voor een groot deel aan de zich nog steeds
uitbreidende digitale wereld.
In de grafiek zien we dat er grote variaties zijn van maand tot maand. Maanden met minder
dan 6 ton en maanden met meer dan 10 ton komen voor. Er zijn natuurlijk logische
verklaringen voor verschillen van maand tot maand. Juli, de vakantiemaand bij uitstek, is
altijd laag, en de “inhaalmaand” september is aan de hoge kant. Ook december doet het
altijd goed.
Wat hier echter ook een rol speelt is dat er regelmatig 5 weken tussen de ophaalmomenten
zitten i.p.v. de gewoonlijke 4. En tussen de vrijdagen van november en december 2014 zaten
slechts 3 weken. Voor een goede vergelijking van de maanden moet er daarom gecorrigeerd
worden voor het aantal weken. Dat is te zien in onderstaande grafiek, waarin de gemiddelde
opbrengst per week wordt uitgezet.
Opbrengst oud papier in Westerlee per week
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Het beeld is nu stabieler dan in de eerste grafiek, alleen december 2014 is in positieve zin
nogal afwijkend.
In elk geval is het oud papier nog steeds goed voor ca. € 3700,- per jaar. En daarvan ontvangt
de voetbalvereniging dus 77%. Al met al mag gesteld worden dat dit een welkome aanvulling is op de clubkas, en dat het inzamelen daarom nog steeds een lucratieve bezigheid
is!!
Dick Kiewiet
Coördinator Oud papier
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Oudst bekende foto v.v. Westerlee
In de Presentatiegids van dit seizoen staan delen van de oudst bekende foto van de v.v.
Westerlee. Deze is omstreeks 1932 gemaakt. Hierbij de volledige afbeelding, met namen.

Achter: J. Kielman, P. Pijper, S. Ruben, D. Paap, B. Snoek, scheisrechter Oeseburg
Midden: S. Hensens
Voor: D. Drent, H. de Groot, W. Rendering, H. Schutter, H. Boog

Krantenfoto uit 1995
Van “iets” latere datum is een foto die in juni 1995 in de krant verscheen: De opening van de
feestweek in 1995. De begeleidende tekst liet niets aan de verbeelding over.
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Westerlee E1
Westerlee E1 is in de voorbereidingen van de Presentatiegids 2 keer op de foto gekomen.
Eén keer op het veld voor de officiële foto, en één keer met de sponsor brons bouw.
Onderstaand de foto met de sponsor en zijn bedrijfsauto.

Achter: Marc Wierema, Johan Brons, Luc Nuus, Elmer Brons, Vlin Rietema, Rowan Meems,
Christijan Kuipers, Kars Hekman, Benjamin v.d. Luit, Sietzo Edens, Chris Kuipers
Voor: Frouke Vermeulen, Marleen Kanter, Nick Niezen, Sam Edens, Angelo Spieard
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In juni 1985 werd het 40 jarig jubileum gevierd. Ook dit ging niet ongemerkt
voorbij. In de Koeperkrant van destijds stond een mooie tekening van illustrator
Anno Garst. Wij denken dat deze tekening ook anno 2015 nog niets aan actualiteit
heeft ingeboet, en kunnen het getal 40 rustig vervangen door 70.
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Hoofdsponsor v.v.Westerlee

DE WINSCHOTER bv
Groothandel in Glas
(en goede service)
Dranken vanuit de gehele wereld!!
OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten
Dinsdag
9.00-12.30 13.30-18.00 uur
Woensdag
13.30-18.00 uur
Donderdag 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
Vrijdag
9.00-12.30 13.30-20.00 uur
Zaterdag
9.00-18.00 uur

Bij ons kunt u GRATIS
Pinnen en GRATIS Parkeren.

Alles op het gebied van:
* Dubbelglas * Spiegels * Plexiglas
* Voorzetramen * Figuurglas

Tel: 0597 - 422120

e-mail: winschoter@wxs.nl
Telefax 0597 – 422824
Papierbaan 29 - 9672 BG Winschoten

