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Beste Blauw Witters,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor het
vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven op de
onlangs gehouden ledenvergadering. Komend
jaar hebben jullie met mij als voorzitter van doen.
Mijn wens is om er samen een gemoedelijke en
sportieve tijd van te maken.
Voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben een
geboren en getogen Holtenaar en 45 jaar jong.
Ik woon samen met Anja Beldman en wij hebben
twee zonen: Rick en Thom, beide spelend in de
JO15-1.
We naderen alweer het einde van 2017, een jaar met vele gebeurtenissen.
Het jaar dat Blauw Wit 1 promoveerde naar de 2e klasse. Wie had dit een
jaar geleden kunnen bedenken? Voor de club is daarmee een stille droom
uitgekomen. Eerlijk is eerlijk, je ziet op dit moment wel dat de jongens er
hard voor moeten werken om zich staande te houden.
Zo vlak voor de winterstop zie ik dat enkele jeugdteams, zowel bij de
jongens als de meiden nog kans maken om winterkampioen te worden.
Ons 2e dameselftal doet het ook super op dit moment. Op moment
van schrijven staan ze 1e ! Het 1e zaalteam draait mooi mee in de
middenmoot. Al met al kunnen we rustig stellen een goed 1e half jaar van
het seizoen 2017/2018.
Als vader van spelende kinderen bij Blauw Wit maar zelf het voetbalspel
nooit te hebben gespeeld, kan ik niet anders zeggen dat wij, toen wij voor
het eerst bij Blauw Wit binnenkwamen, het ervaarden als een warme en
gezellig club. Dit gevoel was 10 jaar geleden. Nu als bestuurder van Blauw
Wit zou ik met jullie dit gevoel graag voort willen blijven zetten. Met jullie
bedoel ik iedereen die nu en in de toekomst aan de mooie club Blauw Wit
verbonden is. In het bijzonder hoop ik dat ook de ouders/verzorgers van
bestaande en nieuwe leden op dezelfde manier hun plek binnen de club
vinden zoals Anja en ik dat ook hebben ervaren!
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Kortom, een club bestaat niet alleen uit spelende leden, maar des te meer
uit fijne vrijwilligers die de schouders er graag onder zetten. Hoe gaaf is
het dat u als ouder/verzorger kunt zeggen dat u binnen deze mooie club
ook graag uw bijdrage wilt/kunt leveren als vrijwilliger!
Blauw Wit ‘66 heeft fantastische vrijwilligers maar je hebt er nooit te veel.
Iedereen is daarom ook van harte welkom!
Namens het bestuur van Blauw Wit wens ik een ieder gezellige kerstdagen
en alvast een goed, gezond & sportief 2018 toe!
Jullie voorzitter, Erik Huzen

Van de redactie

Voetbal blijft onvoorspelbaar, op zich al een prachtig fenomeen. Een
wedstrijd kan binnen luttele minuten kantelen en de uitslag is pas een
zekerheid als de leidsman af fluit.
Dit keer sta ik stil bij een onbegrijpelijke wending, namelijk die in de rust.
Een ploeg kan voor rust schitteren en na de thee ineen storten. Spanje
speelde op vrijdag 13 (!!) juni 2014 tegen Nederland tijdens het WK in
Brazilië; deze groepswedstrijd ging uiteindelijk de geschiedenisboeken in,
u weet wel, de magistrale kopbal van Robin van Persie, de sprint van Arjen
Robben tegen Sergio Ramos (“Nu wordt het hardlopen voor volwassenen”)
en het aanstekelijke commentaar van Jack van Gelder (“Casillas, je kunt er
geen houtje-touwtje meer van”). Die eerste helft was de wereldkampioen
heer en meester, kwam op 1-0 maar na de 1-1 op slag van rust brak er iets
en viel Spanje compleet door de mand.
Ajax speelde eind november thuis tegen nummer laatst Roda JC, kreeg na
drie kwartier een striemend fluitconcert om uiteindelijk met 5-1 te winnen,
door toedoen van Justin ‘hatrick’ Kluivert.
Datzelfde weekend zag ik de hoogtepunten van een formidabele wedstrijd
met een onbeschrijflijke wenteling: in Dortmund vond de Kohlenpott
Derby plaats. Al bijna honderd jaar spelen Borussia Dortmund en Schalke
’04 deze Moeder Aller Derby’s in Duitsland. Ruim 25 kilometer van elkaar
verwijderd is dit een wedstrijd van de ‘buitencategorie’. Geel/zwart tegen
De Blauw-Witter
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Agenda Seizoen 2017-2018
22 december 2017
23 december 2017
29+30 december 2017
29 december 2017

Beldmantoernooi
Oudejaarsborrel
Nacht van Blauw Wit
Nacht van Blauw Wit

6 januari 2017
13 januari 2017
26 januari 2017
27 januari 2017

Midwintergames + nieuwjaarsreceptie
JO13 zaaltoernooi
Gerrit Dikkers toernooi
Hervatting competitie 1e elftal

2 februari 2018
2 maart 2018
6 april 2018

Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond

26 mei 2018

Laatste competitieronde veldvoetbal

16 juni 2018
23 juni 2018

Stratenvoetbaltoernooi (‘t Vletgoor)
Totaaldag

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
4 februari		15 februari
		Maart		18 maart		29 maart
		Mei		29 april		10 mei
		Juni		3 juni			14 juni
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blauw/wit is meer dan een derby, een rivaliteit te vergelijken met AjaxFeyenoord, Celtic-Glasgow Rangers, Barcelona-Real Madrid, Go Ahead
Eagles-PEC Zwolle en vult u maar aan.
Voor trainer Peter Bosz een strijd van erop of eronder; met de rug tegen
de muur moest hij al weken opboksen tegen een spervuur van kritiek: na
een uitmuntende start in september stortte zijn team volledig in en ging
ook in de Champions League finaal onderuit (2 punten uit 5, nog niet
zeker van overwintering). Vlak voor de derby veranderde Bosz nog van
tactiek: 3-4-2-1 en ook hij kon zijn ogen niet geloven toen het scorebord
na 25 minuten op 4-0 stond. Waanzinnig, Peter Wekking schreef in VI over
de ‘memorabele opstanding uit de schijndood’.
Na 95 minuten noteerde datzelfde bord echter 4-4 !! Idioot, geschift,
absurd. Wat is er gebeurd tijdens de rust? Hoe bestaat het dat je een 4-0
voorsprong niet kunt vasthouden?
Het vijfde van Blauw Wit stond dat weekend na drie kwartier op 0-8
in Markelo, en niemand twijfelde tijdens de rust dat dit zou kunnen
kantelen…..zelfs als Messi de laatste helft het witte shirt had aangetrokken,
dan nog waren de drie punten naar Holten gegaan!!
Maar in het Signal Iduna Park gebeurde iets wat niet te verklaren is, iets
mysterieus. Hield Tedesco (trainer van Schalke) een donderspeech, of
zweeg hij 15 minuten? Was geel/zwart conditioneel echt ondermaats? Zei
Bosz dat de punten al binnen waren en werd de hooghartigheid compleet
afgestraft? Misschien riep er wel eentje in de kleedkamer van Schalke
een citaat van Diego Maradona: ‘Een overwinning in deze derby is net zo
extatisch als seks hebben met Julia Roberts.’ Voor Peter Bosz geen extase
die zaterdag.

‘‘

Alex de Leeuw van Weenen

‘‘

De centrale verdediger is geschorst.
Maar dan stellen ze gewoon een andere
bouwvakker op.
Alex Hengeveld
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Wij leven mee met….
Op 18 november is als gevolg van een tragisch ongeval overleden Bram
Kemper op de veel te jonge leeftijd van 19 jaar. De vader van Bram is
eigenaar van Palazzo en dit bedrijf is adverteerder in ons clubblad.
Op 21 november is overleden ons aller bekende Dik Wessels op de leeftijd
van 71 jaar. Dik Wessels was via Volker Wessels één van de sponsoren van
het gerealiseerde Pannaveldje achter het clubhuis.
Wij condoleren beide families met dit verlies en wensen hen heel veel
sterkte voor de komende tijd.

Beterschap……
Schreven we in het oktober-nummer nog dat Ali Koning, na meer dan
een jaar ziekte, terug was als “koffiejuffrouw”, helaas staat zij opnieuw
“buitenspel”. Eind oktober kwam Ali ongelukkig ten val en als gevolg
hiervan verbleef zij ruim een maand in zorgcentrum De Bloemendal
in Deventer. Woensdag 6 december mocht ze weer naar huis om daar
hopelijk verder te herstellen.
Ali: van harte beterschap en we hopen dat je na de winterstop weer met je
scootmobiel richting ‘t Vletgoor komt om ons te voorzien van een lekker
bakkie koffie.

‘‘

Onderhoudsgroep

‘‘

Ze willen wel met een quote in de Blauwwitter maar niet in het bestuur.
Erik Groot
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Sponsornieuws
In dit nummer aandacht voor onze reclamebordsponsors. Met deze
vorm van sponsoring zijn we ruim 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 van datzelfde jaar totaal 35 borden langs het hoofdveld
geplaatst worden.
Telkens kwamen er wat nieuwe borden bij en vorig jaar september
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 trots op zijn. Uiteraard
noemen we in dit verband ook onze onderhoudsgroep die zorgt voor bijna
wekelijkse schoonmaak van de borden.
De bordsponsoren (in alfabetische volgorde):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!!!!
Co Creation Grass Hongkong; leverancier kunstgras hoofdveld!!
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!!
De Swarte Ruijter restaurant; voor echt culinair genieten!!!!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGS Tuinonderhoud; aanleg – bestrating – verkoop!!!
Dieka van de Kruusweg; dé uitgaansgelegenheid in de regio!!
Drent Kappers; met schoonheidssalon net een haartje beter!!
Dutch.Green Roof; Specialist in Groene Daken!!!!!
Effeweg.nl: al ruim 15 jaar een begrip in busreizen!!!
Enkco Foodgroup; vleesverwerkers waar kwaliteit voorop staat!!
Erik Huzen Autobedrijf; uw mobiliteitscentrum!!!!
Facebook Blauw Wit ’66; beoordeeld met bijna 5 sterren!!!!
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!!
Health & Beauty Praktijk Holten; voor o.a. allround massage!!!
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!!!!
HST Transmission Enschede; totale logistieke dienstverlening!!
Itannex Automatisering (2x); oplossing voor uw
computervraagstuk!
JLM Stukadoorsbedrijf (2x); met hun de echte vakman in huis!!
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 het cijfer!!!
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!!
Markvoort Groencreatief; natuurlijk da’s (eco) logisch!!!!!!
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!!!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müller Fresh Food Logistics: vervoerder met specialisatie
carcoolen!!
Multimate Bouwmarkt; jouw klus onze kwaliteit!!!!
Nijkamp Bakkerij (2x); bekend van de broodjes in ons clubhuis!
OC Waterloo; hun slogan “We care about healthy air”!!
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!!
Roosdom-Tijhuis BV(2x); voor nieuwbouw en renovatie!
RVC Industriele Verpakkingen (2x); ook voor draagtassen!!!
Salland United; teamspeler bij aanleg sportaccomodaties!!
Salland Verzekeringen; voor absoluut de beste zorg in de regio!!
Secretary Solutions; deskundige ondersteuning op velerlei gebied!
Select Sport; al jaren de leverancier van de Blauw Wit outfit!!!!
Sjahto Laren; scoor meer met Fitness en Fysiotherapie!!
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
Teamsportfabriek; de online-specialist in teamkleding!!!
Ten Brinke Rijssen; transport, recycling en grondwerken!!
Ter Harmsel Rijssen; ook voor projectontwikkeling!!!
Ter Steege Bouw Rijssen; al meer dan 100 jaar een begrip!!!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T’Klavier/klavertje; 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 nog!!
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!!

De teller staat 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 jouw club “binnen te
halen”.
Van harte aanbevolen!!!!!!
Dick Beldman
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VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Snipperdag
In het eerste clubblad van dit seizoen heb ik vermeld dat ieder team in
categorie B (dat betreffen alle teams met uitzondering van het 1e, 2e en
VR1) 1 snipperdag per seizoen kan opnemen. Daarbij heb ik toen niet
vermeld dat dit niet mogelijk is gedurende het gehele seizoen, maar
slechts tot en met het eerste weekend van maart. S.v.p. aandacht hiervoor
zodat hierover geen misverstanden gaan ontstaan.
In de a.s. voorjaarscompetitie is dat dus alleen maar meer mogelijk voor
de zaterdagen 17 en 24 februari en 3 maart. Indien daarna om wat voor
redenen dan ook een wedstrijd niet gespeeld kan worden dient in overleg
met de tegenstander een andere datum te worden afgesproken. Die
nieuwe datum moet zijn voor zaterdag 19 mei a.s.
Winterstop / oefenwedstrijden
Zaterdag 16 december is de laatste competitie- en bekerspeeldag voor
de winterstop. In de maand januari zijn alle teams in principe vrij van
competitiewedstrijden. Echter, wel kunnen er voor de teams die een hele
competitie spelen inhaalwedstrijden worden vastgesteld. Maar daar ziet
het op dit moment niet naar uit.
Alleen voor het 1e elftal gaat op zaterdag 27 januari de reguliere
competitie al weer van start. Het begint dan met een thuiswedstrijd
tegen Hulzense Boys. Dat betreft de laatste wedstrijd van de eerste
competitiehelft.
Op zaterdag 17 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.
Het 1e speelt de eerste oefenwedstrijd op zaterdag 13 januari “uit” tegen
SP Teuge 1 (3e kl. B) en vervolgens “thuis” op dinsdagavond 16 januari
tegen Lettele 1 (4e kl. H zondag) en op zaterdag 20 januari “thuis” tegen
Zelos 1 (3e kl.A).
De Blauw-Witter
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Het 2e elftal, dat zoals vermeld ook de competitie pas weer op zaterdag 17
februari hervat, speelt een oefenwedstrijd op zaterdag 27 januari “thuis”
tegen Excelsior ’31 4 (res.2e kl. D). Op dit moment is het nog niet gelukt
om een tweede oefenwedstrijd af te spreken.
Ook door VR1 en enkele jeugdteams zijn enkele oefenwedstrijden
geregeld.
Voor het volledige oefenprogramma in de winterstop wordt verwezen naar
onze website en het publicatiebord in de hal van het clubhuis.
Promotie-degradatieregeling 2e elftal (reserve 3e klasse H)
De kampioen promoveert naar de reserve 2e klasse.
De periodekampioenen van de reserve 3e klasse A t/m H spelen tezamen
met de nummers 10 en 11 van de reserve 2e klasse A t/m D volgens een
hiervoor vastgesteld schema promotie-/degradatiewedstrijden voor 4
plaatsen in de reserve 2e klasse.
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A t/m H degraderen naar de
reserve 4e klasse.
Promotieregeling 3e, 4e en 5e elftal (reserve 5e en 6e klasse) en VR2 (5e
klasse)
De kampioenen van de reserve 5e klasse promoveren verplicht naar de
reserve 4e klasse.
De kampioenen van de reserve 6e klasse promoveren verplicht naar de
reserve 5e klasse.
De kampioenen van de 5e klasse Vrouwen promoveren verplicht naar de 4e
klasse.
Deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deze
klassen gebeurt voor ieder seizoen op vrijwillige basis.
Promotie-degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks JUNIOREN
JO19, JO17 en JO15 (2e, 3e, 4e en 5e klasse)
De standen per 2 december in de najaarsreeks zijn bepalend voor de
indeling in de voorjaarsreeks.
De nummers 1, 2 en 3 van de 3e en 4e klasse in het najaar worden
ingedeeld in de 2e resp.3e klasse in het voorjaar.
De nummers 10, 11 en 12 van de 2e, 3e en 4e klasse in het najaar worden
ingedeeld in de 3e resp. 4e of 5e klasse in het voorjaar.
De Blauw-Witter
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Promotie-degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks PUPILLEN
(JO13 en JO11 (2e klasse en lager)
De standen per 2 december in de najaarsreeks zijn bepalend voor de
indeling in de voorjaarsreeks.
De nummers 1, 2 en 3 van de 2e klasse en lager in het najaar worden
ingedeeld in de naast hogere klasse in het voorjaar, echter vanuit de 2e
klasse vindt geen indeling plaats in een promotie-1e klasse.
De nummers 10, 11 en 12 van de 2e klassen en lager in het najaar worden
ingedeeld in de naast lagere klasse, met dien verstande dat bij de JO9pupillen vanuit de 5e klasse geen degradatie plaatsvindt en de 6e klasse
komt te vervallen.
Promotie-degradatieregeling najaars- en voorjaarsreeks
MEISJESTEAMS (MO19 t/m MO11) (1e en 2e klasse)
De standen per 2 december in de najaarsreeks zijn bepalend voor de
indeling in de voorjaarsreeks.
De nummers 1 en 2 van de 2e klasse in het najaar worden ingedeeld in de
1e klasse in het voorjaar.
De 2e klasse is de laagste klasse in het meidenvoetbal, dus worden de
nummers 2 t/m nummer laatst weer ingedeeld in het voorjaar.

‘‘

Anton

‘‘

Ik zie niks op de site over het bierbeleid.
Dat is toch “Core Business”?
Roy vrieling
Is het gezeul afgelopen kun je gaan
bierdrinken. Normaal is het andersom.
Bram Aanstoot
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Wonderen bestaan, IJVV-Blauw
Wit’66 3-4
Zaterdag 23 november, rond de 15 vaste uit-supporters van Blauw Wit
zitten keurig naast elkaar op de tribune van IJVV te zingen.
Onder leiding van Johan Stam, in prachtig zakenoutfit, wordt het Blauw
Wit-clublied gezongen, we staan met 1-2 voor. Bij elke Blauw Wit actie
wordt er gejuicht, spreekkoren van ‘Dennis bedankt, Dennis bedankt!’
galmden over het veld, hij had er toen al twee in liggen.
Je zag de IJVV supporters denken: “Zijn die lui uit Holten nou zo blij dat ze
eindelijk op een tribune bij elkaar kunnen zitten?”
Even later, twee snelle goals voor IJVV, stand 3-2. Het wordt even stil in het
Blauw Wit-vak, maar niet voor lang. Onder luide verbale aanmoedigingen
ging Dennis weer los en scoorde vlak voor het eindsignaal nog twee
prachtige goals, eindstand 3-4.
Het was een prachtige teamprestatie, iedereen ging er vol voor.
De eerste uit-overwinning in de tweede klasse is een feit en let wel, IJVV
stond voor deze speeldag op de tweede plaats.
Toen uitgelaten met zijn allen terug in de prachtige bus, ook wij supporters
kregen een biertje van onze jongens, een heel gezellige terugtocht, dat
kunt u zich wel voorstellen.
Johan Groeneveld, liefhebber van het Duitse voetbal kraaide: “Wir waren
dabei, wir waren dabei”.
BjB, toch vrij nuchter en hij loopt al lang mee bij Blauw Wit had het over
een van de mooiste dagen ooit voor Blauw Wit.
Ik lag de twee dagen voor deze zaterdag met griep in bed, wou thuis
blijven, maar ja, het bloed kruipt enz.
En ik weet nu dat een middagje Blauw Wit uit, in combinatie met een paar
pilsjes, beter helpt dan in bed met Paracetamol, ik was topfit na deze dag!
De volgende dag helaas niet meer!
Na de geweldige wedstrijd was ik verbouwereerd, bijna in shock over wat
ik deze middag mee gemaakt had. Dit kon toch niet waar zijn!
Vorig seizoen, rond deze tijd stonden we bijna onderaan in de derde
klasse. En we zijn onderhand een half dozijn spelers kwijt geraakt.
Heb echt in mijn arm geknepen, ja, we hebben uit van IJVV, een
kampioenskandidaat gewonnen.
Gelukkig zijn de wonderen de wereld niet uit!
De Blauw-Witter
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Zoals meestal heeft euforie ook zijn keerzijde. Deze wedstrijd was
voorlopig de laatste voor Djowin Meijerink, hij gaat een jaar naar Portugal.
Hij speelde zijn beste afscheidswedstrijd ooit. Alsof hij een contract
voor Sporting Lissabon wou afdwingen. We zullen hem en zijn fluwelen
linkerbeen gaan missen. Hopelijk komt hij over een jaartje ons weer
versterken
Nu ik, bijna een week later terugkijk op die wedstrijd, hoor ik nog het
geweldig mee levende Blauw Wit-publiek. En fantaseer ik hoe geweldig
het zou zijn dat we elke thuiswedstrijd zo compact op onze nieuwe tribune
kunnen zitten. Onze jongens zijn er gevoelig voor, gaan het onmogelijke
presteren! Kortom, we spelen met 12 man.
En dan voel ik de teleurstelling dat uit de laatste ledenvergadering blijkt
dat de tribune geen hoge prioriteit heeft. Ben alleen vriend, geen lid,
mocht er niet bij zijn op de vergadering en als vriend leg ik toch maar
een idee voor. Kunnen we geen tribune-commissie benoemen met Dick
Beldman als voorzitter?
Hij heeft in zijn eentje voor de sponsoring van ons jeugdveldje gezorgd,
dan komt dat met die tribune ook vast gauw voor elkaar. U ziet, na
zaterdag kan ik niet meer lang wachten!
En nu ik aan het mijmeren ben geslagen moet me nog iets van het hart.
Wat zou ik graag zien dat Thomas Nijkamp weer bij ons komt spelen.
FC Zutphen lijkt volgend jaar ook tweede klas te gaan spelen, dus waarom
niet terugkomen, Thomas?
Wij, supporters ontvangen jou met open armen! Jij en Dennis als spitsen
in een 4-4-2 systeem (sorry, trainer, bemoei me er even mee), jullie zijn
samen goed voor minimaal 40 goals.
En u, lezer, u gaat op zaterdagmiddag niet meer twijfelen over wat u gaat
doen, u wilt erbij zijn. Samen op die volgepakte tribune!
Met Blauw Wit-sjaal, - toeter, - ratelaar ,- spandoek en wel het Blauw Wit
clublied uit uw hoofd kunnen zingen (Ik haperde zaterdag nog een paar
keer!).
Vriendelijke groet,
Gerrit ter Voorde
De Blauw-Witter
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Van de ledenadministratie:
Mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie (dus niet via leider) !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
Nieuw:
• M.F.T. (Mart) Stroink , pupil, Erve Teeselink 6, 7451 WE Holten,
tel.: 0548-366877, lidnr. 2258 / SP-MR-59R, geb. 28-11-2011
• K.R.M. (Kian) de Jong , pupil, Oranjestraat 62, 7451 CD Holten,
tel.: 06-53352815, lidnr. 2259 / SP-NK-59X, geb. 17-12-2011
• G. (Goran) Morad , senior, Industriestraat 8, 7451 BB Holten,
tel.: 06-36284285, lidnr. 2260 / SP-RB-183
Gewijzigd:
S. (Sandra) Rietberg, senior-ns, Ploeg 28-204, 7451 XR Holten,
tel.: 06-20599356, lidnr. 2147 / FZ-TV-80D wordt spelend lid veld.

•

Verhuisd:
• E.P. (Peter) Teeselink, senior, nieuw adres wordt: Voorsboersstraat 3,
7451 GX Holten, tel.: 06-50146336, lidnr. 1300 / FQ-ST-91R
• T. (Tess) Scheperman, senior-dames, nieuw adres wordt: Borkeldsweg 8,
7451 SM Holten, tel.: 06-30634860, lidnr. 2179 / MH-CZ-87K
Afmelding:
• S. (Saskia) Jimmink-Sprukkelhorst, senior-dames-35+, De Kamp 20,
7245 BP Laren, lidnr. 2195 / RV-TC-88S
• J. (Jan) Koning, senior-ns, Canadastraat 70, 7451 ZN Holten, lidnr. 0984
/ BN-TG-72F
• R. (Rik) Groteboer, junior, Keizersweg 36, 7451 PG Holten, lidnr. 1686 /
MF-VK-43S
• D.H. (Dieks) Gortemaker, pupil, Vossenweg 1, 7451 HJ Holten, lidnr.
2193 / RV-TC-47F

Renger Veldhuis
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Resultaten senioren
Het eerste
Na de prima 3e periode vorig seizoen die werd afgesloten met de
historische promotie naar de 2e klasse waren de verwachtingen niet hoog
gespannen voor dit seizoen. Zeker niet bij de mensen die wat verder van
het team af staan. En de resultaten in de voorbereiding gaven ook niet
echt aanleiding om anders te denken gebied de eerlijkheid te zeggen.
Het gelijkspel in de laatste bekerwedstrijd tegen AZC was maar een klein
lichtpuntje.
Maar binnen de selectie leefde het gevoel dat er meer te halen is, en is
men zeker niet van plan er zomaar van uit te gaan dat degradatie een feit
is. Duidelijk is dat Blauw Wit zal moeten strijden voor de punten. Maar
vanaf de eerste wedstrijd is ook gebleken dat het dan mogelijk is punten
te pakken. Dat lukt niet altijd, en soms zijn de nederlagen ruim. Maar met
strijd en het juiste strijdplan worden toch punten gepakt. Hoogtepunt
uiteraard de overwinning uit bij IJVV dat op dat moment tweede stond.
Er is maar één rechtstreekse degradant en met 8 punten uit 10 wedstrijden
staat het eerste boven die streep. Maar met twee puntjes meer komt het
eerste zelfs boven de streep voor nacompetitie en dat is waar elke week
weer voor wordt gestreden.
VR1
Nadat VR1 vorig seizoen kampioen werd in de 4e klasse, komen we nu
voor het eerst uit in de 3e klasse. Dat het zwaar zou worden wisten we,
maar nu de winterstop in zicht komt, kunnen we best tevreden zijn! De
eerste wedstrijden zijn gewonnen (SVZW thuis, DZSV uit en Zelos thuis),
tegen oude bekende van vorig jaar RDC werd thuis knap gelijk gespeeld
en ondanks een paar uitglijers (Oene en Be Quick) zijn de meeste wedstrijden hartstikke spannend. Hier en daar werd prima gevoetbald maar zat
het geluk net niet mee en konden we de punten niet bij Blauw Wit houden. Het is een duidelijk een stapje verder dan vorig seizoen maar de dames laten zien dat ze prima mee kunnen in deze klasse. Hopelijk worden
er in de tweede helft van de competitie nog meer punten gepakt en kunnen we nog een jaar meedraaien in de de 3e klasse! Nu nog een trainer
naast Simon en Gijs, en een vaste vlaggenist en VR1 kan het paradepaardje
van het Vletgoor worden!
De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Hans Brusse			
tel. 06-11013050
Coördinator JO19- en JO17: Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
tel. 366481 / 06-51078189
Coördinator JO15- en JO13: André Schuppert, Molenbelterweg 7
tel. 363670 / 06-51870842
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s: Leonie Heemskerk, Bushofstraat 1 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:
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO8-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
JO8-1G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
MO11-1: Dinsdag- en donderdag van 17:45 – 18:45 uur Lucie Veneklaas en Sophie Bekkernens
JO11-3G: Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Tom Harting
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur 		
Tom Harting
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
JO11-1:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur		
Rene van de Berg
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet, Jorieke Meijerink
JO13-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Jasper Kampman
Keepers PUPILLEN:		

Rene van den Berg

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Maandag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
JO15-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur 		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Patrick Bolink
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Wim Jansen
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-2:
Woensdag van 18.45 – 19.45 uur		
Marco Schuiterd
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Marco Schuiterd
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martijn Muller
Keepers JUNIOREN:		

De Blauw-Witter

Rene van den Berg

december 2017

18

SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Irene Baldizzone-Beldman
Miranda Kolkman-Wijsman
Aranka Beldman		
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

363378 / 06-53428132
362580 / 06-30980141
366463 / 06-21678807
06-40161605
06-13104151
364018

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

Alex Hengeveld
Henk Berenschot

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

Jochem Stam

3e:
Dinsdag en donderdag van 20.15 – 21.30 uur
Woensdag- en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
4e:
5e:
Donderdagavond van 20.15 – 21.30 uur
H35+:
Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur
VR1:
Dinsdag en donderdag van 19.00 – 20.00 uur
			
VR2:
Dinsdag en donderdag 18.45 – 20.00 uur
VR25+:
Woensdagavond van 20.15 – 21.15 uur

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Het Tweede
Na gedegradeerd te zijn uit de 2e klasse D wordt er in het seizoen 17/18
onder leiding van een nieuwe trainer en leider een frisse start gemaakt in
de 3e klasse H. Ook verwelkomen we meerdere A-spelers die de overstap
gemaakt hebben naar de senioren. Ondanks de nieuwe A-spelers blijft de
spoeling in de selectie, dus met name in het 2e, erg dun. De voorbereiding
en bekerwedstrijden werden met afwisselde resultaten afgewerkt, met
name omdat er in afwisselende samenstellingen gespeeld moest worden.
Door veel geblesseerden moest er vaak een beroep gedaan worden op
de andere elftallen, waaronder de A, 3e, 4e, en zelfs het 5e en de zaal
(waarvoor hartelijk dank!).
Ook tijdens de trainingen is de bezetting beperkt, de hoofdtrainer wil
met een bepaald aantal trainen, en haalt daarvoor spelers op bij het 2e.
Ook hiervoor reiken het 3e en 4e de helpende hand (waarvoor opnieuw
hartelijk dank!).
Gaandeweg het seizoen komen er geblesseerde spelers terug, maar nog
steeds hebben we de hulp nodig van de andere elftallen. Ondanks al deze
wisselingen weet de trainer elke keer weer een elftal de wei in te sturen
die door werklust en inzet toch een behoorlijk resultaat weten neer te
zetten. De competitie begon goed met 7 punten uit 3 wedstrijden, daarna
kwam Blauw Wit 2 in een mindere periode met slechts 2 punten uit 6
wedstrijden. Op het moment van schrijven heeft het tweede een knappe
prestatie geleverd door met “Catenaccio” voetbal de nummer 2 in de
competitie, SDC ’12, met 2-0 te verschalken. Blauw Wit 2 staat momenteel
op de 7e plaats, met uitzicht op de subtop!
Het derde
Met een aardig nieuw 3e wordt er redelijk tot goed gepresteerd in de 5e
reserveklasse. Het 3e bezit een 3e plaats vlak voor de winterstop en zit
nog in de race voor het kampioenschap. Echter dit wordt een zware kluif
aangezien er thuis kansloos verloren werd van koploper NEO met 2-8.
Van de concurrent om de 2e plek werd echter keurig met 6-0 van ASV’57
gewonnen in Holten.
Doelstelling zal blijven zijn om zo lang mogelijk mee te doen om het
kampioenschap na de winterstop.
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Het Vierde
Ook dit jaar begon Blauw Wit 4 weer met goede moed aan het nieuwe
seizoen. Ieder seizoen merken wij als team vooruitgang in ons spel en de
uitslagen. Deze stijgende lijn wilden we met z’n allen graag vasthouden.
Daarom is voorafgaande aan het seizoen besloten meer prestatiegericht te
handelen als team. In de opstellingen vasthouden aan belangrijke spelers
en fitte spelers. Daarnaast werd er ook wat fanatieker getraind vanaf de
start van het seizoen.
Dit resulteerde gelijk in betere uitslagen. Eerder verloren we als team
regelmatig een potje met vrij ruime cijfers en hielden onze spitsen graag
de nul… Maar dit seizoen gaat het beter. De uitslagen liggen nu tussen
de 2-0 winst en 4-1 verlies in. Dit maakt ons team een stuk stabieler en
wedstrijden leuker. Slechts 1 wedstrijd ging met ruime cijfers verloren.
Tegen de, op dat moment, koploper. Met 10 man aanwezig op papier
gingen we met 0-9 onderuit. Maar uiteraard lag het ook een beetje aan
het veld. En de scheidsrechter. Eigenlijk gewoon een vertekende uitslag.
Helaas werd de positieve lijn die we te pakken hadden wat minder
makkelijk vol te houden. Dit heeft te maken met spelerstekorten
bij andere teams van Blauw Wit. Hierdoor lenen wij regelmatig
noodgedwongen onze betere spelers uit. Dit is terug te zien in de
resultaten de laatste weken. Wij hopen dat deze problemen na de
winterstop over zijn en wij als team weer kunnen groeien.
Mochten wij aan het einde van het seizoen niet op de laatste plaats staan,
gaan wij zeker op de platte wagen door het dorp!
Het Vijfde
Het vijfde heeft een goede eerste seizoenshelft gedraaid: dertien duels
(inclusief de beker) waarvan acht met winst, drie gelijk en slechts twee
verloren. In de beker werd met zes punten de volgende ronde behaald, op
de laatste speelzaterdag dit kalenderjaar, 16 december komt Enter Vooruit
6 naar ‘t Vletgoor.
In de competitie is de strijd bovenin erg spannend met drie teams boven
de 20 punten: Blauw Wit 5, FC Eibergen 3 en Haaksbergen 4; deze laatste
was de enige opponent die won van het vijfde.
De groep is gelukkig voldoende bemand, we begonnen met 20 spelers
waarvan alleen Timo vanwege studie in Portugal vanaf november
ontbreekt.
De Blauw-Witter
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Een paar mooie momenten: de late 4-3 door Robert, thuis tegen Ratti
(7 oktober), de knappe tweede helft en winst, 1-2 bij Haarlo (14 okt); de
verlossende 2-2: kopbal zoon na voorzet van vader, thuis tegen HSC’21 (28
okt), weer een late winnende treffer: de 3-4 op de zandvlakte in Gelselaar
door Remon (4 nov), de sublieme kopbal van André W in de duisternis
in Eibergen na een even fraaie voorzet van André S (11 nov) en de rake
strafschop door Joost, in Markelo, één van de 12 (25 nov).
35+
Beide teams van Heren 35+ beleefden qua spelersaantal een lastige
najaarscompetitie. Met behulp van zaalspelers en een enkele andere
gastspeler hebben beide teams toch al hun competitiewedstrijden kunnen
vervolmaken. Via deze weg: dank daarvoor!
Team 1 speelde in een competitie met 4 andere teams (2 x Excelsior, Enter
Vooruit en vv Holten). De onderlinge verschillen tussen deze teams waren
gering waardoor een spannende competitie ontstond, die uiteindelijk werd
afgesloten met 28 punten. Met als hoogtepunt de 2-0 winst in de derby
tegen vv Holten.
Team 2 speelde in een competitie met 3 andere teams (Twenthe Goor,
Rood Zwart en NEO). In deze competitie bleek Twenthe Goor duidelijk
een maatje te groot met slechts 1 x verlies en 1 gelijkspel (deze laatste
trouwens wel tegen team 2). Hoewel het spel van team 2 vaak redelijk
verzorgd was, bleven de punten vaak uit. Uiteindelijk werd de competitie
afgesloten met 10 punten.

‘‘

De vrouwen 25+ hebben hun eigen “verslag” in dichtvorm aangeleverd.

‘‘

Lekker Dennis, vier laffe intikkers!
Roy Schuppert
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Een gedicht van zwarte Piet voor de
VR25+
Beste luitjes!!!
Goedendag dames en beide heren van Blauw Wit 25 plus,
Een pittige training achter de rug dus …
Uitgeput zitten jullie nu hier,
Sommigen komen alleen voor dat potje bier.
De derde helft, die is bij jullie bij wel oké
Altijd neemt er wel iemand een lekker hapje mee.
Ik zal jullie nu eens verwennen dacht deze aardige Piet,
Je weet straks echt niet wat je ziet .
Maar …………. eerst even over jullie spel.
De bal is rond…. maar DAT wisten jullie toch wel?
Wekelijks een potje spelen is zo leuk,
Deze Piet ligt dan ook af en toe echt in een deuk.
Je weet soms niet wat je ziet en hoort ,
De leeftijden op de pasjes is wat jullie zo stoort.
Jonge, frisse meiden op het veld ,
Jullie zijn na afloop ‘kats uitgeteld’.
De scheids dramt soms zo uit zijn nek,
waar die VR voor stond, dat vonden jullie echt heel erg gek.
Variabel…………… dat klonk toch wel raar maar ook wel leuk,
Rebecca lag daar door hartstikke in een deuk.
Ook hoorde ik iets over kansen gemist….
Anita…. je had de wedstrijd niet in een paar minuten beslist??
Wat een giller, zo veel kansen op een rij,
Maar gelukkig schreven jullie de drie punten er bij.
Yvonne over jou hoorde ik ook wat,
Soms ben je een tegenstander he-le-maal zat.
Je beukt haar omver en schiet de bal zover mogelijk weg,
De tegenstander moet ‘m dan halen en dat is dan mooi pech.
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Ja Marjan, over jou hoor ik ook wel rare dingen
Soms sta je daar in de Grolsch Veste te zingen,
Kind, kind, kind doe toch niet zo raar
Ben je nou met Twente écht nog niet klaar??
Spijkertje, jouw enthousiasme voor de kantine is oké
Een app-je ‘personeel gevraagd’ de deur uit en hup.. je hebt er weer twee
Benita regelt voor de maandag alle WC-eendjes,
En alles is weer schoon, van top tot teentjes
Willy, de duizendpoot van het stel
Echt onmisbaar, je kent dat soort lui wel.
Niemand wil ik tekort doen voor de inzet voor jullie club Blauw Wit,
Kijk nu maar wat er voor jullie in de zak zit
Oja, één ding is wat mij nog stoort
Dat ding waar een portemonnee en sleutels in hoort
Foj, foj, foj, wat een troosteloos geval gaat er mee naar het veld
Echt dames, dat ding is echt uitgeteld
Dames en de twee heren, ik wens jullie nog heel veel plezier,
Tot volgend jaar, dan ben ik vast en zeker wel weer hier.

Van de Commissie Technische Zaken

In het najaar van 2016 zijn we in de huidige samenstelling van start
gegaan:
- Henri Thalen (voorzitter commissie en contactpersoon 1, 2, JO19
en JO17);
-

Wim Borghuis (contactpersoon verzorging, keeper, zaal en lagere
senioren);

-

Susan Bronsvoort (contactpersoon vrouwen en meisjes);

-

Bas Hoft (contactpersoon JO15, JO13, JO11, JO9, JO8 en mini’s).

Vanuit de commissie proberen we invulling te geven aan het Technische
Beleidsplan. Dit plan kun je vinden op de website van Blauw Wit onder het
kopje “Blauw Wit” en vervolgens “Beleidsdocumenten”.
In de basis komt het er op neer dat Blauw Wit een vereniging wil zijn
voor voetballers die recreatief én voetballers die prestatiegericht willen
voetballen. Zo streeft de commissie er bijvoorbeeld concreet naar – samen
De Blauw-Witter

december 2017

24

met de jeugdcommissie – dat voetballers (teams) van een goede trainer
worden voorzien. Goede trainers zorgen voor betere voetballers waardoor
de doorstroom in de jeugd zelf en vanuit de jeugd naar de senioren beter
gaat.
De commissie probeert daarom in elke leeftijdscategorie een
gediplomeerde trainer aan te stellen of (beginnende) trainers een
KNVB cursus aan te bieden. Daarnaast bieden we ook zogenaamde
bloktrainingen aan. Dit zijn trainingen waarbij meerdere teams en trainers
tegelijkertijd trainen. Deze bloktrainingen worden dan geleid door een
gediplomeerde trainer en leidt ertoe dat trainers op het veld met elkaar
in gesprek komen. Verder koppelen we beginnende trainers aan ervaren
trainers. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor Alex Hengeveld. Alex
is niet alleen onze hoofdtrainer maar ook hoofd jeugdopleiding.
Heb je al ervaring als trainer of wil je ervaring opdoen? Lijkt het je leuk om
zelf training te geven? Of wil je wat weten over opleidingsmogelijkheden?
Stuur dan een email aan de commissie (technische@blauwwit66.nl). Of
spreek Henri, Wim, Susan of Bas eens aan. Ze zijn vaak te vinden langs de
lijn.
Tenslotte het volgende: we zijn nu ruim een jaar aan de slag, maar om
alles echt gestructureerd op te zetten kost enkele jaren. Daarnaast is het
een voorwaarde dat alle plekken goed bezet zijn (dus ook leiders). Op dit
moment zien wij dat het ontbreken van een leider in sommige gevallen
zwaar drukt op een trainer. De trainer moet dan alles in zijn eentje doen
wat er (mogelijk) toe kan leiden dat deze zijn/haar motivatie vermindert/
verliest.
Samen maken we de vereniging! Wij roepen daarom ook mensen op om
zich ook aan te melden als leider; de (technische) structuur kan alleen
goed staan als deze goed wordt ondersteund.
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Het antwoord is: JA!!
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Spanning in Ooz’n Hook
Waarom spanning? Ooz’n Hook bestaat uit een aantal leden. Volgens mij
21, maar dat kunnen er ook wel meer of minder zijn. Het zijn een stelletje
mensen die alles simpel houden, het plezier staat voorop. Ze hebben een
voorzitter en iemand die de financiën beheert.
De voorzitter wordt altijd aangewezen, door de laatste voorzitter dus
het is altijd spannend “WIE ZAL HET WORDEN”. Begin januari hebben we
ons jaarlijkse uitstapje met een excursie en daarna wordt er onder het
genot van een hapje en een drankje bij De Wippert de nieuwe voorzitter
aangewezen. Kees, onze huidige voorzitter mag hem dit jaar aanwijzen.
Maar wie heeft Kees op het oog? Is het Tonnie of toch Ome Joop. Appie is
wel een kandidaat, maar waarom Wim van de Plette niet of den Riessender.
Poep is ook wel een optie of misschien wel de Beerboer, De Piepe of
Berendje worden ook wel genoemd. Menigeen denkt aan Rocheteau
en Meloentje is ook een belangrijke kandidaat. U leest wel, kandidaten
genoeg. Maar voor dat de aanwijzing zal plaats vinden zal op 23 dec. het
rad van avontuur nog draaien tijdens de oudjaarsborrel vanaf 15.30 bent u
welkom in de kantine.
Ooz’n Hook

Je zorgverzekering vergelijken loont
Op dit moment hebben alle zorgverzekeraars hun promotie in gang gezet.
Je hoort het op de radio, ziet het op tv en op straat. Maar loont het nu
echt om te vergelijken? Wij denken van wel. Tussen de zorgverzekeraars
zitten namelijk grote verschillen.
Minder betalen voor je zorgpremie
De Consumentenbond gaf afgelopen week een paar goede tips:
•

Vergelijk de verschillende aanbieders.
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•

Bekijk goed of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Als je
(veel) sport en de kans op blessures groot is, kan een aanvullende
verzekering voor fysiotherapie verstandig zijn.

•

Kijk niet naar de korting, maar naar het uiteindelijke bedrag dat je
gaat betalen.

En dan blijkt dat onze sponsor Salland Zorgverzekeringen nu wel een heel
goed voorstel doet. Ze noemen het ‘De beste naturapolis voor de beste
prijs’.
•

Goede afspraken met zorgverleners in het hele land, met extra
aandacht voor onze regio. Daar heeft Salland afspraken gemaakt
met ruim 90% van alle zorgverleners. Je kunt dus naar de
zorgverlener van jouw keuze.

•

Ga je naar een zorgverlener waar ze geen afspraken mee hebben
gemaakt? Dan is de vergoeding maximaal 90% van het gemiddelde
tarief van gecontracteerde zorgverleners. Bij andere verzekeraars
krijg je vaak maar 75%.

En de prijs, die is onder de streep dus heel aantrekkelijk.
Win een jaar gratis lidmaatschap
Meld jij je via onze club aan bij Salland Zorgverzekeringen? Dan scoor
je een mooi bedrag voor onze club, en maak je ook nog eens kans op
een jaar lang gratis lidmaatschap! Al verzekerd bij Salland via onze club?
Dan hoef je niets te doen. En je mag natuurlijk ook overstappen naar de
clubcollectiviteit als je al verzekerd bent bij Salland. Ook in deze twee
gevallen krijgen we een mooi bedrag bijgeschreven en maak jij kans op
een jaar lang gratis lidmaatschap.
Meer informatie en aanmelden: www.salland.nl/blauwwit66
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Interview

1 Naam
Benita Groteboer-Scheggetman
2 Geboren
31-1-1976
3 Beroep
Horecamedewerkster bij
		
Klavier/klavertje
4 Wat lees je het eerste in de
Van de voorzitter
Blauw-Witter?
5 Voetbalgeschiedenis
2004-20010 VV Holten, vanaf 2010
		
leidster bij de jeugd, vanaf 2013 zelf
		
weer actief bij dames 35+
6 Club Nederland
FC Twente
7 Club buitenland
Liverpool
8 Speler Nederland
Klaas Jan Huntelaar
9 Speler buitenland
Arjen Robben
10 Mooiste doelpunt ooit
Van Basten finale EK 1988
11 Mooiste wedstrijd ooit
NAC - FC Twente 2 mei 2010
12 Stadion
Anfield Road
13 Tenue
FC Liverpool
14 Internet en voetbal
Telegraaf , Twitter, Instagram
15 Trainer binnenland
John van ‘t schip
16 Trainer buitenland
Diego Simeone
17 TV-commentator
Hans van Zetten, Jack van Gelder
18 Oranje
Jammer we er er niet bij zijn
		
komende zomer
19 Voorspelling eredivisie
Ajax kampioen, FC Twente gewoon
		
linker rijtje
20 Voorspelling Champions League Real Madrid
21 Favoriete eten
kan niet kiezen…..
22 Favoriete TV-programma
Andere tijden sport, Ik vertrek,
		
Studio sport
23 Favoriete vakantieland/-plek
Duitsland
24 Favoriete film
Shamshank redemption
25 Wie verdient er een koninklijk lintje
Ingrid Nijkamp
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KERSTPUZZEL 2017							
						
	C	V	G	G	N	I	D	E	L	K	E		
	L	O	N	E	L	L	I	P	U	P	U		
	S	E	M	T	R	A	I	N	E	N	K		
	C	T	S	P	O	N	S	O	R	K	I		
	O	B	V	L	E	T	G	O	O	R	G		
	R	A	N	I	G	T	P	O	P	P	E		
	E	L	E	R	E	N	I	T	N	A	K		
B	G	A	D	L	A	A	T	O	T	U		
	O	S	 B	L	A	U	W	W	I	T	W		
	R	J	A	J	U	N	I	O	R	E	N		
	D	A	R	N	E	R	O	I	N	E	S		

													

Zoek de woorden van links naar rechts, boven naar onderen, schuin, etc.									
		
De overgebleven letters vormen de woorden:				
									
_______________ __________________				
								
											
		
BLAUWWIT, COMPETITIE, JUNIOREN, KANTINE, KLEDING,
KUNSTGRAS, POPPE, PUPILLEN, SCOREBORD, SENIOREN,
SPONSOR, TOTAALDAG, TRAINEN, VLETGOOR, VOETBAL
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Jeugdtoppers
Er wordt weer lekker gespeeld op de velden.
Mooie en spannende wedstrijden maar soms
kom je ook tegenstanders tegen die toch wel een
beetje beter zijn als jullie team. Maar denk maar
zo: we hebben lekker samen gevoetbald!.
Door het volgen van de trainingen word je steeds
een beetje beter. Plezier in het voetbalspel is en
blijft het allerbelangrijkste!
In deze editie weer een mooi verslag van de
JO8 spelers van het toernooitje dat ze gespeeld
hebben. Ook lezen jullie het verslag van het eerste deel van de competitie
van de JO11.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jouw stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in DECEMBER
1
3
11
11
13
14
15
16
16
16

Brian Denekamp
Matthijs Nijland
Sam Dorresteijn
Lizzy Mol
Kimmo van Groen
Elicia Zwoferink
Amy Sjoers
Bas van Alst
Ewine Jansen Manenschijn
Gemke Jansen Manenschijn
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9 jr
17 jr
11 jr
6 jr
12 jr
15 jr
11 jr
9 jr
15 jr
15 jr

17
20
20
21
23
23
25
27
29
30

Kian de Jong
Robin Koenis
Solange Kouwen
Loek Meinders
Eva Vruggink
Duuk Spakman
Khate Deijk
Thom van Wijngaarden
Carlijn Post
Bas Pots
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6 jr
16 jr
14 jr
10 jr
8 jr
5 jr
9 jr
17 jr
12 jr
10 jr
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Jarige jeugdspelers in Januari
1
1
1
5
5
7
7
10
11
12
15
16
18

Jonna Hopster
Rama Alfares
Gossob Awad
Guus Hagen
Thomas Oosterhuis
Jasper Wijenberg
Djemo Buis
Nynke van Avesaat
Frank Harting
Joanne Beldman
Milan Kaayk
Alexander van Dam
Tim Klein Twennaar

13 jr 19 Demy Hulsman
16 jr 21 Jelle Meijerink
9 jr 23 Yvon Schuttert
10 jr 23 Manon Klein Teselink
6 jr 26 Tijmen Nijhof
8 jr 27 Zakarya Ajaj
9 jr 28 Quinten van der Velde
17 jr 29 Lynn Janssen
11 jr 30 Bjarne Hanewinkel
17 jr 30 Stijn Fridrichs
14 jr 30 Teun Mulder
12 jr 31 Dennis Alberda
11 jr			

16 jr
15 jr
15 jr
14 jr
18 jr
9 jr
12 jr
11 jr
12 jr
11 jr
10 jr
16 jr

Mick en de keepertraining

Mick heeft sinds een aantal weken keeperstraining van Edwin. Wat vind je
er van Mick?
“Heel leuk, Edwin is een lieve keepertrainer. Naar rechts duiken is soms
moeilijk, naar links duiken is makkelijk. Edwin geeft goede training en ik
heb al veel geleerd. Keepen en duiken gaat steeds beter.
Ik moet er wel aan denken om het goede been de goede kant op te doen
als de bal over de grond komt, maar dan helpt Edwin mij wel weer. De bal
heel hoog schieten vind ik makkelijk. Ik vind de training erg leuk en leer
veel!”
Groetjes,
Mick
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Jongens onder 11 en onder 13
JO11-1
De jongens van JO11-1 spelen een mooi seizoen. Moment van het
schrijven van dit bericht, staat er nog 1 wedstrijd op het programma. Dat
is de laatste tegen Harfsen. Dit is de beslissende wedstrijd. Het is op of
eronder. Worden ze kampioen of net niet..
De jongens hebben pas geleden ook erg genoten van de pietentraining.
Ook al zijn de jongens al wat ouder, dat mag de pret zeker niet drukken.
De organisatie had alles goed verzorgd.
Onze jongens van de JO11-2
JO11-2 bestaat uit 9 jongens, nl. Sasha Nijkamp, Bas Pots, Cas Uenk,
Casper Müller, Teun Mulder, Djemo Buys, Dieks Gortemaker, Bas van Alst
en Itamar Rozenfeld . Sommige spelers voetballen al vanaf de mini’s bij
elkaar het is echt een groep wat zeer gewaagd is aan elkaar.
Dit jaar hebben ze voor het eerst andere trainers, namelijk Ilja Spijker en
Nynke van Aavesaat. Ze vielen gelijk in de smaak bij de jongens. Ook zijn
ze al een wedstrijd wezen kijken waar de strubbelingen zijn. Om dit weer
mee te nemen in de trainingen.
De jongens hebben het zeer moeilijk dit jaar omdat ze vaak tegen een
tweedejaars JO-11 team moeten spelen. Die jongens zijn veel groter en
ook veel behendiger. Dat scheelt namelijk veel op die leeftijd.
Toch blijven ze er voor vechten, elke wedstrijd maar weer, ze geven niet
op, nederlaag naar nederlaag. Het verschil waarmee ze verliezen wordt
wel steeds kleiner. Wij als leiders nemen ons petje er voor af van het
enthousiasme wat de jongens ons geven.
Wij proberen alles uit, verschillende posities en soms een andere keeper,
maar steeds mocht het niet baten. Toen kwam hij, de bewuste 4 november.
Wij spraken alles door in de kleedkamer, de posities, het verdedigen en
het aanvallen. We waren er helemaal klaar voor.Oop het laatst voor dat
de jongens de kleedkamer verlieten vertelden we de jongens dat als we
de pot winnen ze een patatje krijgen bij Blauw Wit. Alle koppies keken
ons aan, “Echt waar??”riepen ze. “Ja” zeiden we “alleen als we winnen”.
Ze liepen het veld op en deze deal had heel wat ter weeg gebracht. De
wedstrijd was nog maar net begonnen en daar was hij dan, het eerste
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doelpunt voor ons! Gescoord door Sasha Nijkamp. Een hele mooie lob,
over de keeper heen, niet te geloven, maar we stonden voor. De hele
wedstrijd vochten ze als leeuwen. In de laatste minuut leek het nog
verkeerd te gaan. Maar dankzij een fantastische redding van Teun Mulder
is het 1-0 gebleven. Onze eerste overwinning dit jaar.
Het eerste dat de jongens riepen was: “Jeah! Nu krijgen we patat!” Ze
waren zo blij! Eindelijk hebben we de tactiek gevonden bij de jongens.
Nu moeten we goed over de sponsor nadenken. Of dit niet ‘Het Klavertje’
moet worden.
De leiders JO11-2
JO13 – 1
JO13-1 is volop verwikkeld in een spannende titelstrijd in de 2e klasse.
Blauw wit JO13-1 heeft 19 punten uit 7 wedstrijden en staat daarmee op
een tweede plaats, 3 punten achter op RDC JO13-1, maar Blauw wit JO131 heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. Zaterdag 2 december is de kraker
tegen RDC om 09:00u. Indien deze wedstrijd gewonnen wordt kan het
kampioenschap bijna niet meer mis. JO13-1: succes!
JO13-2
JO13-2 beleeft een prima debuut op het groot veld. Dit team bestaat
grotendeels uit spelers die vorig jaar nog op een klein veld spelen. De
jongens leren iedere zaterdag meer, na een daverende start werden er in
eind oktober en begin november een aantal wedstrijden verloren. JO132 bezet een keurige vijfde plaats na 9 wedstrijden, iets wat als een hele
knappe prestatie beschouwd mag worden!
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Veldhospitaal
Voetbal is oorlog! Ik heb het met eigen ogen gezien. Langs de lijn bij de
wedstrijden van JO15-1 staat dan ook een veldhospitaal waar je normaal
een dug-out verwacht. Daar zitten de gewonden, aangeslagen met een
arm in het gips. Of zich vastklampend aan krukken, slepend met het linker
been of hinkend op het rechter. Onwezenlijke blik in de ogen; het gras lokt
en ze willen wel maar mogen niet… van huisarts, fysio of chirurg.
Reserve troepen worden aangerukt om toch de linies vol te krijgen met
verse strijders. Ze vullen de gaten die zijn gevallen in de verdediging, het
middenveld en de aanval. De mannen van “Easy Company” JO15-2 zijn
ware “Brothers in Arms”. En andersom ook. Want ook JO15-2 haalt niet
zonder slachtoffers het eind van dit najaarsoffensief. Zo slepen ze elkaar er
door: van wedstrijd naar wedstrijd. Van slagveld naar slagveld. Soms twee
op één dag!
Selecteren hoeft niet meer: het is ‘survival of the fittest’. Wie rechtop kan
lopen wordt opgesteld. En nog eens opgelapt en opgepept! En daar gaan
ze weer: BLAUW WIT FOREVER!!! TEN STRIJDE!!! AANVALLEN!!!
Ter ere van de mannen van JO15-1 en in het bijzonder:
• Matt Grobben: breuk in pols
• Rick Huzen: scheurtje in hamstring
• Thom Huzen: breuk in elleboog
• Tijmen Doornweerd: dubbele breuk in onderarm
• Patrick Bolink: splinter in enkel + slagaderlijke bloeding
• Roy Klein-Twennaar: griepvirus
• Mathijs Rensen: griepvirus
• Jelle Meijerink: liesblessure
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink, Churchillstraat 68 		
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		Vacature			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

tel. 06-53 38 80 64
tel. 06-41 35 49 08
tel. 06-10 15 49 08

tel. 06-11 01 30 50
tel. 361320

OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder, De Wheeme 2
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Coördinator zaalvoetbal:
Egbert Rietberg, Canadastraat 54
			zaalvoetbal@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman, Kolweg 74
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Egbert Rietberg, Canadastraat 54 		
			vrienden@blauwwit66.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 06-23 72 40 72
tel. 363348
tel. 06-23 72 40 72
www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2016/2017:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2005
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1999
			
of vóór 01-01-2005
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1999
			
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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