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Van de voorzitter
We zijn sinds 1966 en daarmee al ruim een halve eeuw lang een zaterdag
voetbalvereniging en dat willen we blijven! Met deze zin eindigde het
voorgaande van de voorzitter en in soortgelijke bewoordingen werd het
voorstel te komen tot een wijziging van statuten betreffende de zondag
als speeldag de afgelopen en goed bezochte algemene ledenvergadering
kracht bij gezet. Een voorstel dat door de vergadering unaniem werd
goedgekeurd en waarmee het in geval van bijzondere omstandigheden en
slechts incidenteel bij besluit van het bestuur mogelijk is dat de zondag
een wedstrijddag is. Waarbij opgemerkt dat wij als vereniging niet zelf
wedstrijden in welke vorm dan ook organiseren en deze elders dan op
’t Vletgoor zullen plaatsvinden. Wat de statuten betreft wordt vervolgd,
komende periode onderzoekt het bestuur of deze op meerdere punten
modernisering behoeven. Is dat het geval, dan komen we daar komend
kalenderjaar in een extra algemene ledenvergadering op terug.
Die vergadering zal dan tevens samenstelling bestuur als agendapunt
hebben, immers de functies van secretaris en penningmeester zijn vacant,
het zou mooi zijn wanneer deze vacatures zo spoedig mogelijk worden
vervuld.
Terugkomend op dat komend kalenderjaar, het nadert met rasse schreden,
inmiddels zitten we alweer in de maand december, staan de feestdagen
voor de deur en kunnen we terugblikken op het voorbije jaar. Dat was toch
een bijzonder jaar met het vijftigjarig jubileum en de realisatie van het
kunstgras. Een jaar ook waarin om ’t zomaar ’s te zeggen er weer van alles
en nog wat gebeurde binnen onze vereniging. Het is denk ik goed om nu
even pas op de plaats te maken, na te gaan wat voor BlauwWitters en Blauw
Wit ’66 werkelijk belangrijk is zodat we gezamenlijk weer vooruit kunnen.
Afsluitend aandacht voor twee data:
zaterdag 17 december - de Oudejaarsborrel
zaterdag 7 januari - de Nieuwjaarsreceptie.
Alvast een fijne decembermaand gewenst!
Wim Borghuis
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van de redactie (Kippenvel)

Er zijn van die momenten die je in moet lijsten en nooit meer mag
vergeten; drie ontroerende momenten:
•

Zondag 6 november jongstleden, het is bijna 18.00 u. in Deventer
en Go Ahead Eagles staat met 1-0 voor tegen koploper Feyenoord;
het is de 52e minuut als er een staande ovatie klinkt voor Tonny Vilhena, ondersteund door ‘You’ll never walk alone’. De Feyenoorder,
op de tribune naast El Ahmadi, applaudisseert ingetogen mee; hij
verloor die week zijn moeder, ze was 52 jaar en overleed aan de
gevolgen van kanker. Een moment van verbroedering zoals je niet
veel ziet, een kippenvelmoment….

•

Zondag 19 maart 2006. Na afloop van de wedstrijd tussen AZ en
Feyenoord bedankte Alfred Schreuder via een sms’je de fans van
AZ voor de minuut stilte ter nagedachtenis van zijn dochter Anouk
(6), eerder die week overleden na een lange strijd die ze moest
voeren tegen hersentumor. Na de volledige stilte volgde een gezamenlijk You’ll Never Walk Alone, een herinnering die Schreuder
nooit van zijn leven meer zal vergeten.
“Het was prachtig. Hier zijn geen woorden voor. Geef iedereen bij
AZ een compliment van ons,” stuurde de middenvelder van Feyenoord namens zijn familie aan Marcel Brands, directeur Voetbalzaken AZ.
Ook ging heel veel respect uit naar de supporters van AZ, die ook
twee spandoeken hadden gemaakt. Eén spandoek had de mooie
tekst ‘Geen Woorden Maar Tranen’. Voor de wedstrijd werd één
minuut stilte in acht genomen, waarbij álle spelers en trainers van
Feyenoord elkaar omarmden en in de middencirkel stonden. Op
bepaalde plekken in het stadion hingen spandoeken als steun voor
de familie en het merendeel van de meegereisde Feyenoord-aanhang was zwart gekleed.

•

Op 25 mei 2001 overlijden Ferry van Vliet (NAC) en zijn vriendin na
een eenzijdig ongeval op de snelweg; Ferry is pas 20 jaar en een
talent in wording.
Bij NAC wordt met verbijstering gereageerd op het nieuws. De
spelers krijgen het pas in de avond als zij al thuis zijn te horen. De
volgende dag moest er eigenlijk bij het stadion getraind worden.
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Agenda Seizoen 2016-2017
17 December 2016
23 December 2016
28 December 2016
29 December 2016
30 December 2016

Oudejaarsborrel
Beldman toernooi
Kerstzaalvoetbaltoernooi
Kerstzaalvoetbaltoernooi
Nacht van Blauw Wit

7 Januari 2017		
7 Januari 2017		
27 Januari 2017
28 Januari 2017

Seniorentoernooi 7-7
Nieuwjaarsreceptie
Gerrit Dikkers toernooi
Hervatting competitie 1e

3 Februari 2017
11 Februari 2017

Kaartavond
Hervatting competitie overige teams

3 Maart 2017		

Kaartavond

7 April 2017		

Kaartavond

Heeft u ook een datum voor deze agenda, laat het ons weten via
clubblad@blauwwit66.nl. De volgende keer staat uw vermelding er dan
bij.
redactie

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		Februari
22 januari		2 februari
		Maart		5 maart		16 maart
		Mei		16 april		27 april
		Juni		21 mei			1 juni
De Blauw-Witter

december 2016

4

NAC moest nog het laatste duel van de competitie spelen tegen
De Graafschap. De spelers hebben die dag echter geen stap op
het veld gezet, maar ze waren er allemaal wel. Ook voormalig
ploeggenoot Jeffrey van As. “Dan kom je op de club en dan zit je
met z’n allen in de kleedkamer. Dan is één stoel leeg. Dat is een
groot drama. Volwassen kerels die met elkaar huilen om het verlies
te verwerken.”
Probleem is dat NAC nog een wedstrijd moet spelen. De laatste
van het seizoen, uit in Doetinchem tegen De Graafschap. Bij hoge
uitzondering wordt de wedstrijd door de KNVB een aantal dagen
uitgesteld zodat iedereen naar de begrafenis van Ferry en Fiona
kan. Het duel moet gespeeld worden omdat de Graafschap nog
kan degraderen. “Je zou je verantwoordelijk moeten voelen om
je sportieve plicht te doen”, vertelt een geëmotioneerde Orlando
Engelaar, die destijds met Ferry van Vliet samen speelde. “Maar die
dag kon het me allemaal even gestolen worden.”
Als eerbetoon aan Ferry van Vliet werd er voor aanvang een minuut
stilte gehouden en droegen de spelers shirts met zijn afbeelding
erop. NAC startte de wedstrijd met tien man. “Het idee was dat
Ferry de elfde man was”, vertelt Earnest Stewart, die na een paar
minuten de open plek in nam. “De wissel was een eerbetoon.” Het
duel eindigde in 1-1 waardoor De Graafschap veilig was. Meteen na
het laatste fluitsignaal zakten de meeste NAC-spelers in elkaar. De
emoties werden hen te veel.
De supporters van De Graafschap hadden het verdriet bij NAC
feilloos in de gaten. Heel de wedstrijd zongen ze al -samen met
de grote schare meegereisde NAC-fans- Ferry van Vliet toe. ‘We
love you Ferry, we do, we love you Ferry we do’. Maar zeker na
het laatste fluitsignaal gebeurde er iets bijzonders. De fans van De
Graafschap togen massaal naar het NAC-vak om samen met de
Bredase supporters het bekende ‘You’ll never walk alone’ te zingen.  
Kippenvel…….
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Beterschap (1)
Onze “koffiejuffrouw” Ali Koning is in augustus opgenomen in het
ziekenhuis met de spierziekte GBS. De eerste weken op de I.C. waren zeer
zorgelijk maar nu, na een aantal maanden revalidatie, gaat het de goede
kant op. Als alles mee zit komt ze begin december weer thuis.
Wij wensen Ali verder voorspoedig herstel toe en hopen dat ze in het
voorjaar ons weer van een lekker bakkie koffie kan voorzien.
Onderhoudsgroep

Beterschap (2)
Onze clubscheidsrechter Henk Finke werd eind oktober getroffen door
hartklachten en met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Enschede.
Achteraf is het gelukkig erg meegevallen en mocht Henk na een paar
dagen al weer naar huis, met de instructie om het vooral “rustig” aan te
doen.
Omdat Henk vooral conditioneel erg ingeleverd heeft zit fluiten er
voorlopig niet in. Wij wensen Henk verder voorspoedig herstel toe en zien
hem graag t.z.t. fluitend terug op het veld of in de zaal.
						

Clubscheidsrechters

Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, kaartjes
e-mailtjes nadat ik ben getroffen door een hartinfarct.
Ook wil ik de dames/heren scheidsrechters bedanken voor de slagers kado
bon. Ik ben nu langzaam weer bezig om terug te keren in het normale
dagelijkse leven.
De revalidatie heeft enige tijd nodig maar …. I’m Coming Back
Met vriendelijke sport groet,
Henk Finke
De Blauw-Witter
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Rubberinfill kunstgras hoofdveld
Het rubberinfill van ons kunstgras hoofdveld is gecontroleerd op herkomst
door onderzoeksbureaau RecyBEM. Vastgesteld is dat het rubbergranulaat
van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/
of bij VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent
gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.
Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige
ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg.
De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt
voor ons veld minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit
bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek
als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de
zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Ons veld
blijft ruimschoots onder deze norm.
Daarbij moet ook worden opgemerkt dat recent – 27 november jl. – vanuit
de NOS helaas en zeer kwalijk, sprake is van onjuiste en suggestieve berichtgeving, waarbij geen enkel nieuw wetenschappelijk inzicht is getoond. Juist
van deze omroep zou men verwachten dat zij haar verantwoordelijkheid in
dezen neemt en gezien de gevoeligheid van dit onderwerp hierover uitermate zorgvuldig bericht.
Tot slot: 21 november jl. heeft minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer – mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu – de
antwoorden op de vragen gestuurd van diverse Kamerleden over rubbergranulaat toegepast als infill voor kunstgrasvelden. De Minister stelt in haar
antwoorden dat sporten op rubbergranulaat van gemalen banden, toegepast als infill in kunstgrasvelden, op basis van de huidige inzichten niet tot
gezondheidseffecten leidt. Blootstelling aan het rubbergranulaat levert
geen risico’s op voor de volksgezondheid. Daarom is er nu geen reden om
te stoppen met het sporten op deze velden.
Wim Borghuis
De Blauw-Witter
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GESLAAGDE TAPINSTRUCTIE!
Op 16 november 2016 werd in de kantine van Blauw Wit ’66 een
tapinstructie georganiseerd voor alle kantinemedewerkers. Leon Schepers
van onze brouwer Grolsch was om stipt 19.00 u. in de kantine om de
medewerkers te leren tappen. Na een uitgebreide instructie was het tijd
om zelf te gaan tappen. Iedereen mocht een keer proberen waarbij Leon
goed oplette en aanwijzingen gaf.
Gelukkig had menig persoon de koffie al op zodat de “proefbiertjes”
gelijk genuttigd konden worden. Nadat alle deelnemers hun tapkunsten
hadden laten zien stelde Leon voor om er een wedstrijdje van te maken.
Iedereen mocht 2 biertjes tappen die hij dan zou beoordelen. Dat je zo
zenuwachtig kan worden van een biertje tappen had niemand gedacht!!
Nadat iedereen geweest was mochten Willy Kerkdijk en Aart-Jan Spijker
nogmaals hun kunsten vertonen. Na een zinderende finale werd Aart-Jan
Spijker tot tapmeester benoemd! Willy Kerkdijk werd 2e en Esther Spijker 3e,
gefeliciteerd allemaal!. Al met al een leerzame en zeer gezellige avond!
Inmiddels wordt er gesproken over een wijnproeverij… wie weet wordt dit
volgend jaar georganiseerd!
Namens de kantinecommissie willen we iedereen bedanken voor hun
aanwezigheid en Leon bedanken voor zijn inzet. Tevens willen we de
Grolsch bedanken voor het beschikbaar stellen van het vat bier.
Voor degene die er niet bij waren staat hieronder de instructie voor het
tappen van een perfect biertje.
Instructie voor het tappen van een perfect biertje:
Zorg voor kraakheldere glazen.
Pak het glas altijd onderaan of in het midden vast om er zeker van
te zijn dat het schoon blijft. Raak met het glas de tuit niet aan!
Open de tapkraan in één snelle, vloeiende beweging. Het bier
stroomt alleen goed in het glas als de tapkraan volledig geopend
is. Als de tapkraan slechts half geopend is, wordt het bier door de
kraan heen geperst, waardoor het sterker gaat schuimen. Laat het
bier langs de binnenzijde van het glas stromen.
Breng het glas langzaam in verticale stand terwijl je het biertje tapt.
De Blauw-Witter
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-

Vul het glas totdat het schuim bijna over de rand van het glas
loopt.
Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging.
Zet het glas niet onder de tuit, er mag geen bier meer inlekken.
Voor het beste eindresultaat verwijder je het overtollig schuim van
het glas door na het tappen een afschuimer onder een hoek van
45 graden in één vloeiende beweging over de rand van het glas te
bewegen.

Proost!!
Esther Spijker
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Salland clubactie zorgverzekering
Al een aantal jaar doet Blauw Wit met succes mee aan de Salland Clubactie
van Salland Zorgverzekering en ook dit jaar zetten wij ons daar weer
voor in. Salland Zorgverzekeringen heeft de premies bekend gemaakt
en die blijven gelijk, zowel voor de basisverzekering als de aanvullende
en tandverzekeringen. Daarnaast introduceren ze ook nog eens twee
interessante extra’s voor sporters. Dat is goed nieuws. Het scoren voor
onze club is dan ook begonnen. Sluit u zich ook aan bij Salland, dan
krijgen wij als club geld voor Via Blauw Wit ‘66 krijg je een aantrekkelijke
korting op de zorgpremie :
•

Sluit u een goede zorgverzekering op maat af;

•

Krijgt u 7% korting op de basisverzekering, aanvullende én
tandartsverzekeringen. Zo heeft u al een zorgverzekering
vanaf €105,04 per maand;

•

Profiteert u niet alleen zelf van de korting, maar ook alle gezinsleden
die op hetzelfde adres wonen. Kinderen tot 18 jaar maken gratis
gebruik van de meest uitgebreide aanvullende en tandartsverzekering
van de ouders;

•

Scoort de club een mooi bedrag voor de clubkas, waar ze mooie
dingen van kan doen.

Twee nieuwe producten, speciaal voor sporters:
•

Fysio meenemen naar 2018 Veel sporters die bij Salland
Zorgverzekeringen verzekerd zijn, sluiten een aanvullende verzekering
af voor fysiotherapie. Het kan gebeuren dat u in een jaar helemaal
geen fysiotherapie gebruikt. Dat is toch zonde? Dat vindt Salland dus
ook! Daarom kunt u bij hen vanaf 2017 ‘sparen’ voor extra fysio- en
oefentherapiebehandelingen.
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•

Extra dekking voor mondzorg bij een ongeval; gratis In 2017 heeft u
recht op vergoeding van mondzorg als gevolg van een ongeval. Deze
dekking krijgt u naast uw bestaande tandartsverzekering. En u hoeft er
niets extra’s voor te betalen.

Overstappen is heel gemakkelijk. Salland Zorgverzekeringen zegt uw
huidige zorgverzekering op.
                  Sluit u direct aan en stap over via www.salland.nl/blauwwit66

Acties!!
Samen met het vorige clubblad heeft elk Blauw Wit lid een brief
ontvangen met aandacht voor de volgende acties:
Schoenhandel Steunenberg: de meegestuurde waardebon á € 10,= die
je, bij een aankoop vanaf € 50,= , aan Blauw Wit kunt doneren is geldig
tot het eind van het seizoen. (30-6-’17) Mocht je door omstandigheden
geen of te weinig waardebonnen hebben ontvangen laat het even weten
(363348) en ze worden alsnog bezorgd.
Salland Zorgverzekering: onlangs werd bekend dat deze zorgverzekeraar
landelijk vrijwel de enigste is die haar premies voor 2017 niet verhoogd.
Samen met de extra korting die je als Blauw Wit lid krijgt en het bedrag
wat wij als vereniging ontvangen is het nu wel heel erg aantrekkelijk om
over te stappen op deze zorgverzekeraar. Overstappen kan nog tot eind
december.

‘‘

Dick Beldman

‘‘

Ze vergeten mij al 10 jaar te vragen voor
het eerste
Roy Vrieling
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VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Winterstop
Zaterdag 10 december is de laatste competitiedag voor de winterstop met
daarna op zaterdag
17 december nog een enkele inhaal - c.q. bekerwedstrijd.
In de maand januari zijn alle teams in principe vrij van
competitiewedstrijden. Echter, wel kunnen er inhaalwedstrijden worden
vastgesteld.
Alleen voor het 1e elftal gaat op zaterdag 28 januari de reguliere
competitie al weer van start.
Het begint dan thuis tegen SVVN aan de tweede helft van de competitie.
Op zaterdag 11 februari is de hervatting van de competitie voor alle
andere teams en eveneens de start van de voorjaarsreeks voor de
jeugdteams.
Oefenwedstrijden
Om weer in het ritme te komen zijn voor het 1e en 2e in de a.s. winterstop
enkele oefenwedstrijden afgesproken. Nu we de beschikking hebben over
kunstgras vrijwel allemaal op ’t Vletgoor.
Het 1e speelt de eerste oefenwedstrijd op zaterdag 14 januari tegen SP
Teuge 1 (3e kl. B) en vervolgens op zaterdag 21 januari tegen AGOVV 1 (2e
kl. G).
Het 2e elftal, dat de competitie pas weer op zaterdag 11 februari hervat,
speelt de eerste oefenwedstrijd op zaterdag 14 januari “uit” tegen Den
Ham 2 (res.1e kl. B) en vervolgens oefent het “thuis” op de zaterdagen 21
en 28 januari en 4 februari tegen resp. AGOVV 2 (res. 3e kl. D , SVVN 2 (res.
3e kl. H) en SP Teuge 2. (res. 3e kl. E).
Ook door VR1 en enkele jeugdteams zijn oefenwedstrijden geregeld.
Voor het volledige oefenprogramma in de winterstop wordt verwezen naar
onze website en het publicatiebord in de hal van het clubhuis.
Promotie- en degradatieregeling 1e elftal (3e klasse D)
- De kampioen promoveert naar de 2e klasse.
- De periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D spelen volgens een
De Blauw-Witter
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hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 11 en 12 van de
2e klasse G en H een nacompetitie voor 4 plaatsen in de 2e klasse.
- De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A t/m D spelen volgens een
hiervoor volgens schema met de periodekampioenen van de 4e klasse A
t/m D een nacompetitie voor een nog nader te bepalen aantal plaatsen in
de 3e klasse.
- De nummers 13 en 14 van de 3e klasse A t/m D degraderen naar de 4e
klasse.
Promotie- en degradatieregeling 2e elftal (reserve 2e klasse D)
- De kampioen promoveert naar de reserve 1e klasse.
- De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A t/m D spelen tezamen
met de nummers 11 en 12 van de reserve 1e klasse A en B volgens een
hiervoor vastgesteld schema promotie-/degradatiewedstrijden voor 4
plaatsen in de reserve 1e klasse.
De nummers 10 van de reserve 2e klassen A t/m D spelen volgens een
hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de
reserve 3e klassen promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de
reserve 2e klasse.
- De nummers 11 en 12 van de 2e klasse A t/m D degraderen naar de
reserve 3e klasse.
Promotie- en degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks
JUNIOREN (3e, 4e en 5e klasse)
De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de
voorjaarsreeks.
De nummers 1, 2 en 3 van de 4e resp. 5e klasse promoveren naar de 3e
resp. 4e klasse.
De nummers 10, 11 en 12 van de 3e resp. 4e klasse degraderen naar de 4e
resp. 5e klasse, althans als in die categorie een 5e klasse aanwezig is. Dat is
alleen het geval bij de JO15-junioren.
Promotie- en degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks PUPILLEN
(2e klasse en lager)
De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de
voorjaarsreeks. De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de naast hogere
klasse, echter vanuit de 2e klasse bij de JO13-pupillen vindt geen promotie
plaats naar de 1e klasse.
De Blauw-Witter
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De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de naast lagere klasse, met
dien verstande dat bij de JO9-pupillen vanuit de 5e klasse geen degradatie
plaatsvindt en de 6e klasse komt te vervallen.
Promotie- en degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks
MEISJESTEAMS (1e en 2e klasse)
De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de
voorjaarsreeks.
MO19-1 (2e klasse 01): De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de 1e
klasse.
MO17-1 (1e klasse 05): De nummers 1,2, 3 en 4 promoveren naar de
hoofdklasse. Vanuit deze klasse vindt geen degradatie naar de 2e klasse
plaats.
MO15-1 (2e klasse 15): De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de 1e
klasse.
MO13-1D (2e klasse 11): De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de 1e
klasse (2e klasse is de laagste klasse).
Anton

Sponsornieuws
In dit nummer aandacht voor onze reclamebordsponsors. Met deze
vorm van sponsoring zijn we bijna 30 jaar geleden begonnen. Een
wervingscommissie ging in de zomer van 1987 op pad om ondernemers
“warm te maken” voor het plaatsen van een reclamebord langs het
hoofdveld op sportpark t’Vletgoor. In aansluiting op deze wervingsactie
konden in oktober 1987 totaal 35 borden langs het hoofdveld geplaatst
worden.
In de loop der jaren kwamen er telkens wat nieuwe borden bij en in
september j.l. mochten we het 100e !! bord in ontvangst nemen, een
mooie mijlpaal in het jubileumjaar. Wij zijn zeer content over het
aantal borden en belangrijker, alle borden zijn actueel terwijl je bij veel
verenigingen borden ziet van sponsoren die al lang zijn afgehaakt. Het
nieuw aangelegde kunstgras hoofdveld compleet met dug-outs en
omheining zorgen voor een mooi “strak plaatje” waar we best een beetje
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trots op mogen zijn. Uiteraard noemen we in dit verband ook onze
onderhoudsgroep die zorgt voor regelmatige schoonmaak en van de
borden .
De bordsponsoren (in alfabetische volgorde)
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ABL Ede ; boomspecialist & groentransporteurs!!!
Arfman Hekwerken; voor faunatechniek & hekwerk!!
Bar t’Mossink; voor de derde helft in de sporthal!!
Bemei RVS Industrie; roestvrij staal vakwerk op maat!!
Bloemendal Bike Totaal; maakt fietsen heel bijzonder !!!
Boks Beijer & Co; voor verzekeren en sparen!!!
Borghuis en Soer Dakdekkers; uw dak …….. hun vak!!
Brands Keurslagerij; voor echt ambachtelijke producten!!
Bulsink Makelaars; Dé makelaar van huis uit !!!!
Coop Léon Haanstra: enigste supermarkt ter plaatse die sponsort!!
Daglicht; danscafé en partykelder in centrum van Holten!!
De Koff Entertainment; complete verzorging van uw feest!!
De Poppe Zalencentrum ( 2x); sfeer en feestlocatie!!
DGS Tuinonderhoud; aanleg – bestrating – verkoop!!!
Dieka van de Kruusweg; dé uitgaansgelegenheid in de regio!!
Drent Kappers; met schoonheidssalon net een haartje beter!!
Effeweg.nl: al bijna 15 jaar een begrip in busreizen!!!
Enkco Foodgroup; vleesverwerkers waar kwaliteit voorop staat!!
Erik Huzen Autobedrijf; uw mobiliteitscentrum!!!!
F.B. Adrem Pensioenadvies (2x); uw financiële coach!!
Feyenoord supporters; geen woorden maar daden!!!!!!!!
Fysiotherapie Holten; de specialist in bewegen!!!!!!
F.M.H Pompen;daar schrijven ze Service met een hoofdletter!!
Hegeman Koude Techniek; koeltechniek en airconditioning!!
Henk Schuiterd Autoschade: voor complete schadeafwikkeling!!
Het Bonte Paard: café – partyrestaurant – zaalruimte!!!!
Holtenextra; dit nieuwsblad lees je echt van a tot z!!!!
Horesca Lieferink; leverancier van “food” voor ons clubhuis!!
HST Transmission Enschede; totale logistieke dienstverlening!!
Itannex Automatisering (2x); oplossing voor uw computervraagstuk!
JLM Stukadoorsbedrijf (2x); met hun de echte vakman in huis !!
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:		 Hans Brusse			
Coördinator A- en B:
(ook) Hans Brusse
Coördinator C- en D:
André Schuppert, Molenbelterweg 7
tel. 363670 / 06-51870842
Coördinator E-, F-, en Mini ’s: Anja Huzen, Oranjestraat 49
tel. 365196 / 06-22243769
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren tel. 06-27161597
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en sterrenleague:
Trainersteam: Martijn Muller, Jori Schuttert,
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-3G:
Maandag van 18.30 - 19.00 uur		
Gert-Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Gert-Jan Ulfman
JO9-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Jan Poortman
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Jacob van Lindenberg
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Martijn Muller
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Edwin Aaftink
JO11-3G: Maandag van 18.00 – 19.00 uur		
Tom en Mark Harting
Woensdag van 18.00 - 19.00 uur 		
Alexander van Dam
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ernst en Niels Fridrichs
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Leander Hofman en Danny Meijerink
JO11-1:
Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur		
Vincent Hagen
Donderdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Freddy Haan
Keepers JO9:
Woensdag van 18.45 - 19.15 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11-2, JO11-3 en MO13-1:
Woensdag van 18.45 - 19.15 uur		
Nathan Hofman
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet
JO13-2:
Dinsdag van 19.00 - 20.00 uur		
Stefan Dijkink
Donderdag van 18.00 - 19.00 uur		
Jasper Kampman
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 17.45 - 19.00 uur Stefan Dijkink
Keepers PUPILLEN:		
Nog niet bekend
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Maandag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur		
Alex van Dam
JO15-3:
Maandag van 18.45 - 19.45 uur		
Jasper Kampman en Jan Maalderink
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Ton Meussen
JO15-2:
Dinsdag van 19.00 - 20.00 uur		
Daan Jalving
Donderdag van 19.00 - 20.00 uur 		
Jasper Kampman
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 17.45 - 19.00 uur Daan Jalving
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Freddy Haan
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Ton Meussen
MO19-1: Dinsdag van 19.00 – 20.00 uur		
Jaap Kruk
Donderdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jaap Kruk en Ruben Hopster
JO19-2:
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Martin Achterkamp
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martin Achterkamp
Keepers JUNIOREN:		
Nog niet bekend
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SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Coördinator 1e en 2e:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Coördinator 3e, 4e, 5e en VR1:
Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
Coördinator H35+:
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Coördinator VR25+:
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

tel. 363378 / 06-53428132
tel. 363378 / 06-53428132
tel. 366481 / 06-51078189
tel. 362580 / 06-30980141
tel. 366463 / 06-21678807
tel. 366378

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS SENIOREN:
1e:
Dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
2e:
Dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.30 uur

Bram Freie / Marco Schuiterd
Eric Deijk

Keepers 1e en 2e:
Dinsdag van 20.00 – 21.30 uur

Niek Hegteler

3e:
Dinsdag en donderdag van 20.15 – 21.30 uur
4e:
Woensdag- en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
Donderdagavond van 20.15 – 21.30 uur
5e:
H35+:
Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur
VR1:
Dinsdag en donderdag van 19.00 – 20.00 uur
			
VR25+:
Woensdagavond van 20.15 – 21.15 uur

Marten Hulleman en Wouter Jansen
Kevin Vermeulen
Jaap Thalen
Wordt onderling geregeld
Wouter Jansen, Simon Grootewal
en Gijs Klein Nagelvoort
Erik Alberda

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL (2 teams):
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator en trainer:				
Gerrit Dikkers		
tel. 367551

De Blauw-Witter

december 2016

17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keukenhof van Holten; keukens, badkamers en haarden!!
Keunefeesten beregezellig!!!!! www.keunefeesten.nl
Klebo IMS Technics; dienstenpakket in binnen en buitenland !!
Knus en Zo; cadeauartikelen, damesmode en woonaccessoires!!
Leferink Adviseurs; het verhaal achter de cijfers !!!
Lichtenberg Bouwbedrijf; U droomt, wij realiseren!!!!!
Lis Design; voor lef, inspiratie en stijl bij uw inrichting!!
Mannes Kruithof schilderwerken; kwaliteit voor een scherpe prijs!
Marissink rijopleidingen: bekend van het hoge slagingspercentage!!
McDonalds Restaurant; locatie aan snelweg A1 met McDrive!!
Mega Cleaning; met hun producten een schone accommodatie!
Meijerink Groene Diensten; boomverzorging & ongediertebestrijding!!
Melissa Rijssen; vakkundige kledingreparatie en stomerij !!!
Müller Fresh Food Logistics: vervoerder met specialisatie carcoolen!!
Multimate Bouwmarkt; jouw klus onze kwaliteit!!!!
Muta Sport Almelo; de teamsport specialist !!!!
Nijkamp Bakkerij (2x); bekend van de broodjes in ons clubhuis!
Oonz “Hook”; kom d’r bi-j in t’clubhuus bi-j oonz” hook!!!!
Paalman Autobedrijf; met de bekende vertrouwde service!!
P.A.P. – Combinatie; voor loonwerk en grondverzet!
Partyservice Holten; beslist de kroon op ieder feest!!!
Pinkert Bouwbedrijf; zij bouwen nog traditioneel, dus goed !!!
Rabo Bank West Twente(2x); voor geld en goede raad!
Reclamemakers (2x) ; echt verstand van advies en vormgeving!!
Restaurant De Swarte Ruijter; voor echt culinair genieten!!!
Roosdom-Tijhuis BV(2x); voor nieuwbouw en renovatie!
Salland United; teamspeler bij aanleg sportaccomodaties!!
Secretary Solutions; deskundige ondersteuning op velerlei gebied!
Sjahto Laren; scoor meer met Fitness en Fysiotherapie!!
RVC Industriele Verpakkingen (2x); ook voor draagtassen!!
Salland Verzekeringen; voor absoluut de beste zorg in de regio!!
Select Sport; al jaren leverancier van de Blauw Wit outfit !!
Slijptechniek Enter; daar worden de messen echt geslepen!!!
Spitax Personenvervoer; bekend van dagtochten en discoroutes!!
Starlight Feestverlichting; die maken er altijd een feest van!!
Stukker Autobedrijf; punt nl, sterk in elk automerk !!!
Tastoe tap & tafelen; lekker lunchen, borrelen of dineren
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Ten Brinke Rijssen; transport, recycling en grondwerken!!
Ter Harmsel Rijssen; ook voor projectontwikkeling!!!
Ter Steege Bouw Rijssen; al meer dan 100 jaar een begrip!!!
T’Klavier café; en….met de lekkerste snack op de beste plek!!!!
Trabo Bouw; maakt vakmanschap zichtbaar !!!!
Tromop Woertman; het adres voor elk verzekeringspakket!!
Unicom Oost BV; specialist voor onderhoud kunstgrasvelden!!
Van Braak Accountens; ongewoon ondernemend!!!!!!
Van Bruggen Elektro; veel keus in huishoudelijke artikelen!!!
Van Eden Hoveniers; boomonderhoud, tuin & landschap!!
Van Kinsbergen Consultants; marketing& communicatie profs!!
Van Zon Installatie; bekend van de 24-uurs service !!
Vincent Makelaardij; ook voor taxaties en hypotheken!
Vivera sinds 1990; het gezonde alternatief voor vlees!!
Volker-Stevin Nederland; ontwikkelen en bouwen!!!!
Vonkeman bouwbedrijf: klantvriendelijkheid staat voorop !!!
Vrienden van Blauw Wit; steun deze club, word lid !!!!!!!!!
Vrieskoop Diepvriesproducten; smullen op vrieskoop.nl !!
Vuurwerkstore Holten; wij knallen!!! …..nu jullie noch!!
Wissink Schildersbedrijf; ook voor uw woninginrichting!!!!
Woody Pancakes & Steaks; ook uw locatie voor een echte hamburger!!!
Www.blauwwit66.nl; het laatste Blauw Wit nieuws het eerst!!
Zeevishandel Robert Beukers; elke dinsdag op Kalfstermansplein!!

Zoals vermeld staat de teller inmiddels op (ruim) 100 borden maar
er kunnen nog genoeg borden geplaatst worden. We blijven een
beroep doen op onze leden om te kijken in hun kennissenkring of er
belangstelling is voor een reclamebord. Denk eens aan je werkgever of
diegene die bij jou aan het werk is, een bedrijf wat jij toevallig goed kent,
de dealer van je auto of de leverancier van je nieuwe keuken. Kortom er
liggen voor onze leden genoeg mogelijkheden om een reclamebord voor
jou club “binnen te halen”.
Van harte aanbevolen!!!!!!
Dick Beldman
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties z.s.m. doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie !!
 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
 of telefonisch onder nummer 0548-362512
Nieuw:
• L.D. (Leonie) van Lindenberg, jeugdleidster, Atalanta 43, 7451 WZ
Holten, tel.: 06-45322164, lidnr. 2213 / SD-NL-646
Gewijzigd:
• A.J. (Jan ) Nijkmap, senior, Borkeldsweg 19, 7451 SM Holten,
tel.: 0548-362581, lidnr. 0474 / BN-TF-432 wordt niet-spelend lid
Verhuisd:
E. (Esmee) Schoneveld, pupil-meisjes, nieuw adres wordt: Köllingserf
10, 7451 XC Holten, tel.: 0548-.362281, lidnr. 1959 / PK-KF-49Q
• H.R. (Rolf) van Kreij, senior nieuw adres wordt: Mossinkserf 23, 7451 XD
Holten, tel.: 06-16808441, lidnr. 1410 / FF-MG-049

•

Renger Veldhuis

Resultaten VR1
De dames doen goede zaken! Na 10 wedstrijden staan ze bovenaan! Thuis
tegen Eibergen (die ondertussen op een 2e plaats staat) werd verloren, uit
bij ON gelijk gespeeld en bij KOSC/Reutum lieten we ook punten liggen.
De overige wedstrijden werden allemaal gewonnen.
Het is een spannende competitie, veel leuke tegenstanders en weinig onderlinge verschillen. De dames hebben een brede selectie maar daardoor
ook veel verschillende mogelijkheden in het veld. Aan inzet ontbreekt het
zeker niet; hard werken wordt beloond! Het blijft ook de 2e helft van de
competitie erg spannend, want aan deze tegenstanders zijn ze zeker gewaagd! We houden u op de hoogte!
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En wat is er leuker dan voetbal?

Tot mijn 16e heb ik gehandbald bij Holten. Daarna wekelijks op mijn
brommertje naar Laren, om te voetballen bij v.v. Witkampers. Jaren in
het 1e gespeeld en mooie momenten meegemaakt. Het hoogtepunt
natuurlijk een kampioenschap. Tot zo’n 5 jaar geleden nog wekelijks op de
voetbalvelden te vinden. Aan alles komt een keer een eind….toch? Tja, en
dan? Wat is er dan leuker dan voetbal? Van alles geprobeerd maar niets
kunnen vinden….of toch?
Tot ik op de site van Blauw Wit terecht kwam. Overigens een mooie site!
Daar zag ik staan…vrouwen 35+. Jolande maar eens gebeld en ze nodigde
me uit om maar eens mee te trainen. Ja, en toen was ik verkocht! Heerlijk
om de voetbalschoenen weer aan te mogen en lekker een uurtje trainen.
Mooi om te merken dat de trekjes van vroeger er nog steeds inzitten;
fanatiek trainen, willen winnen en genieten van mooie combinaties. Ik ben
gelijk lid geworden. En als je dan lid bent is het ook fijn om er meteen
tussen te komen. De kantinedienst gedraaid tijdens het jubileum. Mooi
verhaal over de geschiedenis van Blauw Wit gehoord, met aansluitend een
verhaal van Mark Tuitert.
Ook de wedstrijden spelen is weer “machtig mooi” om te doen. Mooi dat
je op mijn leeftijd nog steeds wilt winnen. En als je dan een keer wint……als
een kind zo blij!
Afgelopen woensdag hebben we als VR25+ 1 en 2 een mooi tenue mogen
ontvangen van Select Sport. Aansluitend de laatste competitiewedstrijd
van het najaar gespeeld. Helaas hebben we niet veel punten bij elkaar
gespeeld maar we hebben altijd ontzettend veel plezier met elkaar. En dat
is toch de basis van het hele voetbalspelletje.
Ik wens jullie allemaal heel veel plezier en succes op het voetbalveld toe.
Maak er iets moois van met elkaar.

‘‘

Groeten Wilma Brummelman….de meeste mensen kennen me beter als
Wilma Agterkamp.

‘‘

Alles wat Arian Vorkink op techniek doet
heeft hij van mij geleerd
Niek Hegteler
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Interview
1 Naam

Yvonne oosterhuis-aaftink

2 Geboren

19-1-1976

3 Beroep

Vervangend filiaalleidster bij aldi lochem

4 Wat lees je het eerste in de
blauw-witter?

Gewoon de eerste bladzijde

5 Voetbalgeschiedenis

Vanaf mijn achtste bij de meisjes

6 Club nederland

Fc twente

7 Club buitenland

Heb ik niks mee

8 Speler nederland

Thomas nijkamp

9 Speler buitenland

?

10 Mooiste doelpunt ooit

Vast één van mijzelf, waren er niet zo veel

11 Mooiste wedstrijd ooit

Toen ik de ben ijspeerd penaltybokaal won

12 Stadion

Grolsch veste

13 Tenue

Blauw wit

14 Internet en voetbal

Regio clubs

15 Trainer binnenland

Wouter jansen,omdat hij zich al heel wat
jaren inzet voor de damesvoetbal bij blauw
wit

16 Trainer buitenland

Ronald Koeman

17 Tv-commentator

Jack van Gelder

18 Oranje

Goed hun best doen

19 Voorspelling eredivisie

Ajax

20 Voorspelling champions
league

Weet niet eens wie er nu in zit

21 Favoriete eten

Stamppot van mijn moeder

22 Favoriete tv-programma

House rules

23 Favoriete vakantieland/-plek Nederland
24 Favoriete film

Films met Sandra Bullock

25 Wie verdient er een
koninklijk lintje

Mijn moeder toos omdat ze heel druk is met
de was bij blauw wit en altijd klaar staat om
op te passen
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Winter Zaalvoetbal toernooien
Senioren

De voorbereidingen zijn alweer gestart voor het organiseren van het
BELDMAN zaalvoetbaltoernooi voor prestatie teams en het GERRIT
DIKKERS zaalvoetbal toernooi voor recreatie teams.
De Sporthal ’t Mossink en de Rietbergzaal zijn besproken voor
vrijdagavond 23 december 2016 voor het Beldman-toernooi en
vrijdagavond 27 januari 2017 voor het Gerrit Dikkers-toernooi. Aanvang
van beide avonden is 19:30 uur en eindigen om + 23:00 uur.
Voor het Beldman-toernooi hebben zich opgegeven het 1e, 2e en A1
met elk 2 teams, het 3e en Zaal 1 met 1 team. Hier wordt geprobeerd in
2 poules van 4 teams te spelen. Als er teams met te weinig spelers zijn
kunnen deze aangevuld worden met leiders. Wordt dit jaar de winnaar van
de vorige vier Belman zaaltoernooien “Zaal 1” van haar troon gestoten??
Volgens Jan Nijkamp gaan ze er voor, maar dan moeten ze wel keeper
Niek Hegteler passeren.
Voor het Gerrit Dikkers-toernooi hebben zich opgegeven: het 4e en Zaal
2 met 1 team, het 5e ,Heren 35+ Vrouwen 25+ en Vrouwen met elk 2
teams. Hier wordt er gespeeld zoals vorig jaar in 2 poules van 5 teams. Bij
de vrouwenteams mogen net zoals vorig jaar een heer(leider) als keeper
ingezet worden en mogen zij ook wanneer er tegen een herenteam
gespeeld wordt een extra speelster laten meespelen. Hier werd het oude
5e “HUP BLAUW 5” bekerwinnaar tegen het vrouwenteam “TOEKAN
RETURNS” dus dames doe jullie best en misschien mag een van jullie
teams de beker wel hoog houden.
Willen alle teams bij opgave van jullie team aangeven in welk tenue er
wordt gespeeld (kleur), liefst in andere kleuren dan blauw !! – team naam –
en wie er keeper is.
Opgave van de teams voor beide toernooien voor 14 december a.s.
email: gerrit.dikkers@planet.nl of aanreiken aan Tonnie Beldman.
We hopen natuurlijk op een goede opkomst van spelers en publiek en
mooie en sportieve toernooien.
Toernooi organisatie Gerrit Dikkers en Tonnie Beldman
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Resultaten zaal
Zaal 1
Op vrijdag 11 november speelden we thuis tegen het jonge team (16/17
jaar) van WSV/Shoeping 4 uit Apeldoorn. Met snel en behendig spel
maakten ze het de Blauwwitters toch nog vaak moeilijk in de eerste helft
en maakten zij ook de eerste goal. Met een ruststand van 3-2 met goals
van Remon en Matthijs 2x werd er begonnen aan de 2e helft onder leiding
van scheidsrechter G.J. Legtenberg. Ver in de 2e helft maakte Jurrian
Paalman bij een uitval met drie Blauw Wit-spelers de 4e goal en knalde
Arjan Aanstoot uit een vrije trap de 5e hoog in het doel. In de laatste
minuut maakte ook WSV/Shoeping nog een uitgespeelde goal. Eindstand
5-3 winst.
Op vrijdag 18 november uit tegen Andarinyo 1 moest er naar sporthal
Bhoele in Eerbeek gereisd worden en hier werd een verdienstelijk gelijkspel
behaald van 2-2. Vooral in eerste helft werden er veel scoringskansen
gemist door de Blauwwitters en had men eigenlijk moeten winnen.
Vrijdag 25 november uit bij Helios 1 in sporthal de Kroon in Deventer werd
er met 6-4 verloren.
Dinsdag 29 november werd de inhaalwedstrijd gespeeld tegen HZC 1 uit
Hattem. Onder leiding van scheidsrechter E. Ulukan uit Hengelo ontstond
er eerst een afwachtend spel. Na 10 minuten opende Remon Müller de
score maar HZC maakte al snel weer gelijk bij een snelle tegenaanval
en de hulp van Arjan Aanstoot(gepareerde bal van keeper Niek). Voor
de rust scoorden Roy Vrieling en Marco van Dijk bij de tweede paal nog
elk – ruststand 3-1. In de 2e helft veranderde HFC van tactiek en kwam
de keeper mee op naar het middenveld – hierbij scoorden zij nog via
een kluts met keeper Niek Hegteler. Toch bleef Blauw Wit in de laatste
10 minuten de bovenliggende partij en werd er nog gescoord door Roy,
Jurrian Paalman en Remon. Eindstand 6-2 winst.
Met 12 punten uit 8 wedstrijden staat het 1e op een 6e plek en is een
goede middenmoter.
Met nog een uitwedstrijd op 16 december tegen Vaassen 1 en het
meespelen op het Blauw Wit’66 Beldman zaaltoernooi op vrijdag 23
december zit het er dan voor 2016 op.
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Zaal 2
Op vrijdag 11 november ontvingen wij Diepenveen 1 thuis en werd het
een moeilijke avond: met snelle en technische spelers waren ze een maatje
te groot voor zaal 2 en werd met een ruststand van 0-4 begonnen aan de
2e helft. Diepenveen liep verder uit naar een 0-7 voorsprong en durfde
Blauw Wit’66 Z2 de laatste 10 minuten wat meer naar voren te spelen wat
resulteerde in twee goals van Hendri van Zon.
Op vrijdag 18 november uit bij De Hooiberg 2 in Olst werden de punten
ook daar achter gelaten en werd er met 4-1 verloren. Maar uit bij DAVO
6 op 2 december revancheerde het 2e zich. Het wist deze wedstrijd met
de 6-2 te winnen. Bijzonder: op de keeper na had iedereen gescoord. Ook
invaller Ruben Hopster, dank voor het meedoen Ruben.
Met 4 punten uit 6 wedstrijden staan zaal 2 op een 12 en voorlaatste plek.
Met nog 1 te spelen wedstrijd op vrijdag 2 december uit naar DAVO 6 in
de Scheg en nog enkele trainingsavonden sluiten wij ook 2016 af.
Gerrit Dikkers

Verslag voetbalspullen verkoopdag
Zaterdag 19 november hebben we de 2e hands voetbalspullen verkoopdag gehad. Naast dat we een leuk bedrag hebben opgehaald voor de
jeugd, heeft het enthousiasme waarmee er op deze dag gereageerd is, ervoor gezorgd dat we deze dag zeker zullen herhalen. We zitten zelf te denken aan het einde van het voetbalseizoen.
We hebben hiervoor natuurlijk weer input nodig van jullie. We hebben met
het bestuur van Blauw Wit overlegd dat er een wasmand komt te staan in
de kantine (in de kast in de ruimte bij de wedstrijdleiding) waar te allen
tijde voetbalspullen kunnen worden ingebracht. Wanneer je dus de kledingkast aan het opruimen bent o.i.d. dan hoef je niet te wachten tot de
volgende verkoopdag, maar kun je de voetbalspullen gelijk inleveren in de
kantine van Blauw Wit. Wanneer je weet waar we wonen, mag je de kleding uiteraard ook bij ons thuis brengen. Zeg het voort en wordt vervolgd!
Marion en Leonie
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Jeugdtoppers
In deze editie kunnen jullie een paar leuke
wedstrijdverslagen lezen van JO13-1 en JO11-2!
De jongste leden van Blauw Wit hebben samen
met de Pieten getraind, dat was één en al
gezelligheid op het hoofdveld en in de kantine.
Een leuk gedichtje van de organisatie kun je
verderop in het boekje lezen.
Wij hebben opnieuw weer een kampioensteam!
Wij kunnen het, met veel enthousiasme
geschreven, verslag van de kampioenswedstrijd
lezen. Van harte gefeliciteerd MO19-1!
De winterstop komt er aan, even wat minder voetbal. Maar er wordt nog
wel een kersttoernooi georganiseerd!
Wij wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie!

Jarige jeugdspelers in December
1
4
8
9
11
13
14
15
16
16

Brian Denekamp
Jori Schuttert
Maud Aanstoot
Sam Rensen
Sam Dorresteijn
Kimmo van Groen
Elicia Zwoferink
Amy Sjoers
Ewine Jansen Manenschijn
Gemke Jansen Manenschijn
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8 jr
18 jr
16 jr
17 jr
10 jr
11 jr
14 jr
10 jr
14 jr
14 jr

16
18
20
20
21
23
25
27
30

december 2016

Bas van Alst
Tom Reefhuis
Robin Koenis
Solange Kouwen
Loek Meinders
Eva Vruggink
Khate Deijk
Thom van Wijngaarden
Bas Pots

8 jr
12 jr
15 jr
13 jr
9 jr
7 jr
8 jr
16 jr
9 jr
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Jarige jeugdspelers in JANUARI
1
1
1
1
5
7
8
8
10
11
12
15
16

Rama Alfares
Monem Alfares
Jonna Hopster
Gossob Awad
Guus Hagen
Jasper Wijenberg
Thomas Meijerink
Britt Spijker
Nynke van Avesaat
Frank Harting
Joanne Beldman
Carmen ter Beest
Alexander van Dam

14 jr
13 jr
11 jr
7 jr
8 jr
6 jr
17 jr
16 jr
15 jr
9 jr
15 jr
15 jr
10 jr

18
19
21
23
23
26
27
28
29
30
30
30
31

Tim Klein Twennaar
Demy Hulsman
Jelle Meijerink
Yvon Schuttert
Manon Klein Teselink
Tijmen Nijhof
Zakarya Ajaj
Quinten van der Velde
Lynn Janssen
Bjarne Hanewinkel
Stijn Fridrichs
Teun Mulder
Dennis Alberda

9 jr
14 jr
13 jr
13 jr
12 jr
16 jr
7 jr
10 jr
9 jr
10 jr
9 jr
8 jr
14 jr

MO19-1 Kampioen!
Zaterdag 26 november was het dan toch eindelijk zover voor MO19-1,
kampioen worden! En nee het went nooit! De wedstrijd tegen de directe
concurrent Vios uit Beltrum, die bij winst ook kampioen kon worden. Omdat wij niet zeker wisten of wij er genoeg hadden i.v.m. onze geblesseerden, gingen de toppers Anouk Veenstra en Sonja Rus van MO15-1 met
ons mee. We willen hen namens het hele team bedanken dat ze er, ondanks de kou, toch waren! Vol spanning begon we aan onze warming up.
Volgens onze leider Aart-Jan moesten namelijk niet onze kaakspieren (die
doen ‘t namelijk volgens hem altijd), maar onze andere spieren worden
opgewarmd!!
Met veel steun van een enorme schare publiek werd onze wedstrijd om
14:00 afgetrapt. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en zussen en natuurlijk onze geblesseerden Sophie, Roos en Britt en de top grensrechter
Hans Bekkernens waren er allemaal bij.
De Blauw Wit dames kwamen gelijk fanatiek uit de startblokken en zetten
VIOS dik onder druk. Maar VIOS stond niet voor niets tweede in de competitie, ze gaven behoorlijk weerstand. Uiteindelijk scoorde onze sterke
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rechts buiten Lucie de 1-0. Man man wat een opluchting!! Vanaf de zijkant
werd er luid gejuicht en natuurlijk de Vuvuzela toeter van de familie Sjoers
ontbrak hier niet. Nog niks was zeker, de spanning werd meer en meer.
Na een paar minuten scoorde onze top spits Rosa de 2-0 met een mooie
steekpass van onze middenvelder Tirza. VIOS kreeg hierna een uiterst discutabele vrije trap, net buiten ons strafschopgebied. Mirthe, onze rots in
de Blauw Wit branding, hield de bal in eerste instantie nog tegen. Maar via
een Blauw Wit been en de vingertoppen van keepster Elise, ging de bal er
toch nog in, het werd 2-1. VIOS kreeg hierdoor weer moed en begon met
nieuwe energie te voetballen. Hierdoor waren wij even de draad kwijt maar
gelukkig bracht de rust uitkomst. In de kleedkamer hebben we nog even
onze tactiek doorgenomen en met elkaar één ding afgesproken, WIJ ZIJN
VANDAAG DE BAAS IN DE ACHTERHOEK.
Bij de start van de tweede helft begon Blauw Wit weer erg sterk, we wilden
het kampioenschap natuurlijk niet in Beltrum laten liggen. De tweede helft
was zenuwslopend, VIOS kreeg wel kansen en Blauw Wit vergat de score
uit te breiden. Nadat de bal twee keer de paal en één keer de lat raakte,
scoorde Lucie in de laatste 5 minuten de verlossende 3-1. Daar was ie dan
eindelijk, het eindsignaal van de scheidsrechter. Het was een hele spannende wedstrijd maar het was duidelijk!
MO19-1 voor de 3e keer kampioen!
Op het veld begon het feestje al met een hoop gejuich en gehos. Hierna
met een drankje onder de douche en toen snel naar Blauw Wit! Hier werden we ontvangen met een super applaus van een bomvolle kantine,
prachtig was dat. We kregen bloemen, een medaille en natuurlijk niet te
vergeten patat en iets te drinken van de club! Dit was uitstekend geregeld
door Mariska, Hans en de mensen van de kantine! We hoefden zelfs onze
kleding niet weg te brengen, de wasdames kwamen het gewoon ophalen
bij ons in de kantine, SUPER BEDANKT ALLEMAAL!
Hierna snel naar huis en klaarmaken voor LUCKY, want ons kampioenschap
moest natuurlijk gevierd worden! (en dat is gelukt…. ;-)) )
Super mooi, trots op het hele team en nee, kampioen worden went nooit
maar het voelt zoooooo lekker!
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Pietentraining JO9 en mini’s/instroom
Op het hoofdveld het is echt waar,
stonden 5 voetbalpieten klaar.
Op woensdag 30 november half zeven,
om een heuse pietentraining te geven.
Met muziek en ballen genoeg,
maakten ze lol met elke ploeg.
Na dribbeltikkertje en pietenoefening
ging iedereen de kantine in.
Om samen met de voetbalpieten
van ranja en pepernoten te genieten.
Daar wilden de pieten over de teams nog van alles weten
en deelden cadeautjes uit, niet te vergeten.
Om ongeveer 19.30u waren we met alles klaar.
Pieten reuze bedankt en tot volgend jaar!!
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JO11-2 wint eerste wedstrijd!
Vandaag, zaterdag 12 november, stond de wedstrijd tegen V.V. Holten op
het programma. Tot aan vandaag hebben de jongens ondanks de inzet
nog geen wedstrijd weten te winnen. De sponsor Autobedrijf Pots heeft
het team op een ludieke manier weten te motiveren deze wedstrijd te
winnen. Bij winst wordt het team getrakteerd door Autobedrijf Pots op een
lekkere frikadel bij Blauw Wit in de kantine.
In de eerste helft waren de jongens zeker iets beter maar ze weten helaas
niet te scoren. Maar vroeg in de tweede helft was het dik verdiend 1-0
voor Blauw Wit. Deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven!
Na zoveel wedstrijden te hebben verloren en dat alle jongens en trainers
elke week weer aanwezig zijn om er samen iets moois van te maken is dit
echt loon naar werken!
Pots bedankt!

Pupil van de week Luuk Stam d.d. 3
december jl.
Ik wacht al heel erg lang opdat ik pupil van de week ben. Ik werd
opgehaald uit de kantine en was bij de voorbespreking. We gingen toen
het veld op en ik mocht de aftrap nemen. De pupillen aftrap, dat wel.
Toen de eerste helftafgelopen was gingen we naar de kleedkamer. De
bespreking voor de tweede helft. Toen dat klaar was doen ze een soort van
jel. Toen de wedstrijd afgelopen was kreeg ik een bal met handtekeningen
en patat. Een geslaagde dag!
Groetjes Luuk Stam
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Verslag Blauw Wit JO13-1 –
v.v.Hellendoorn J13-1
v.v. Hellendoorn neemt de aftrap. V.v. Hellendoorn is al winterkampioen
maar Blauw Wit gaat er voor. Het is tik-tak voetbal en de bal wordt rond
gespeeld. Het gaat gelijk op, de eerste 20 minuten gebeurt er niks. In de
24e minuut komt v.v. Hellendoorn met de linksbuiten door. Hij schiet de
bal naar een teammaat, de keeper zegt: ‘los!’ maar een speler van Blauw
Wit wilde hem weg schieten. Maar hij schoot de verkeerde kant op en het
is een eigen doelpunt. Het is 0-1.
Blauw Wit neemt weer de aftrap. V.v. Hellendoorn rent erop af het is een
gepruts op het middenveld. V.v. Hellendoorn komt één tegen één met
de keeper te staan. De keeper heeft hem bijna maar de speler van v.v.
Hellendoorn doet er een lobje over heen. Het was een wereldgoal en het
werd 0-2.
Blauw Wit neemt de aftrap en probeert steeds op te bouwen en dat
lukt wel, maar ze komen niet voorbij de middenlijn. Het rustsignaal is
gefloten. We gaan de tweede helft in en Blauw Wit neem nu de aftrap.
V.v. Hellendoorn zet veel druk, Blauw Wit geeft een mooie dieptebal op
de linksbuiten maar hij maakt het helaas niet af. V.v. Hellendoorn heeft de
achterbal. Ze schieten hem naar voren, ze nemen hem aan en schieten van
afstand. Het lukt ze om te scoren. Het staat 0-3. Uiteindelijk wordt het 0-4.

‘‘

Kimmo van Groen

‘‘

Kampioen worden went nooit, maar het
voelt zoooooo lekker!!
De meiden van MO19
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BESTUUR:
Voorzitters 		
Wim Borghuis, Aurelia 14
			
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			vacature
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
vacature
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		
Kees van Dijk, Canadastraat 74			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

tel. 06-51 63 47 81
tel. 06-53 38 80 64

tel. 363378

tel. 361320

OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder, De Wheeme 2
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Coördinator zaalvoetbal:
Gerrit Dikkers, Larenseweg 44
			zaalvoetbal@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman, Kolweg 74
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Anton Beldsnijder, De Wheeme 2 		
			info@vriendenvanblauwwit.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 367551
tel. 363348
tel. 366378
www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2015/2016:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2004
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1998
			
of vóór 01-01-2004
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1998
			
Senioren 35+ competitie			
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

€  98,00 per jaar
€ 120,00 per jaar
€ 102,00 per jaar
€ 204,00 per jaar
€ 247,00 per jaar
€  39,00 per jaar

Bank: Rabo Holten: rekeningnummer NL83 RABO 032.85.75.682
Contributiebetaling alléén via automatische incasso!
Bank: Rabo Holten: rekeningnummer NL82 RABO 032.85.33.505

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Renger Veldhuis, Kollingserf 73, tel. 36 25 12 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:
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Sportpark ‘t Vletgoor, Dorperdijk 3, 7451 MK Holten.
0548-361319
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