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Van de voorzitter
Dit is mijn laatste ‘van de voorzitter’ in 2020. En wat was het een
verschrikkelijk jaar op sportief gebied door de coronacrisis. Het eerste
deed volop om mee om het kampioenschap en we zagen ook een
goede start bij onze JO19, JO17 én JO13-1 in de voorjaarscompetitie.
De spelvreugde spatte er vanaf en opeens kwam het coronavirus om de
hoek kijken. Alles stond in één keer stil. Sportpark hermetisch afgesloten,
geen inkomsten en de vaste lasten liepen gewoon door. Gelukkig staan wij
bekend als een vereniging die altijd haar zaakjes goed op orde heeft en
gezond financieel beleid voert. Ook wij wachten met smart op een vaccin
zodat alles weer een beetje normaal wordt en je weer kan genieten van
een potje voetbal bij ons op ’t Vletgoor.
Een paar weken terug hebben wij als Blauw Wit’66 voor het eerst een
online ALV gehouden via een speciaal aangemaakt Youtube-kanaal. Ik
moet zeggen dat ik vooraf hier toch wel een beetje gespannen voor was.
Doen alle kabeltjes het, zijn we goed verstaanbaar en wat zou de opkomst
zijn? We hebben toch veelal complimenten gekregen van de mensen die
online aanwezig waren tijdens de ledenvergadering. Ook het stellen van
vragen en het stemmen over toetreding tot het bestuur en kascommissie
ging gelukkig allemaal ook goed. We hoorden achteraf dat er ook een
paar oudere jeugdleden hebben meegekeken. Dat vonden we een positief
signaal en al met al zijn we tevreden hoe de eerste online ALV is verlopen.
Tot slot wil ik nogmaals benadrukken hoe bijzonder wij het vinden dat
alle vrijwilligers nog steeds hun handen uit hun mouwen steken om
bijvoorbeeld de kantine te verbouwen of onze jeugd training te geven.
Jullie geven de vereniging nog steeds een kleur in moeilijke tijden waar
wij jullie erg dankbaar voor zijn. Laten we alsjeblieft hopen dat we in 2021
in ieder geval weer lekker in competitieverband kunnen voetballen. Want
voetbal blijft nog steeds het leukste spelletje wat er is.
Roy Vrieling
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Van de redactie

Het jaar 2020 is - voorzichtig uitgedrukt - een bijzonder jaar geworden. In
zo’n laatste maand gaat iedereen het jaar terugblikken en overzien.
De voorzitter meldt in zijn voorwoord: ‘een verschrikkelijk jaar’, een
stilzitter van Blauw Wit noemt in zijn bijdrage dit een ‘jaar van ellende’.
René Cuperus, historicus bij RTL, had het in het voorjaar over een ‘diarree
van corona-opinies’; je mening over deze pandemie is een kwestie van
temperament en karakter: optimisten worden nog optimistischer, tobbers
worden tobberiger.
Hij eindigt somber dat als het vaccin lang uitblijft en het virus lang
rondwaart, de ontwrichting langer zal duren.” Dan moeten we ons
opmaken voor zware tijden: grotere ongelijkheid, sociale spanningen,
politieke instabiliteit en internationale conflicten.”
Poeh, poeh, wat zal 2021 ons brengen? Ook die vraag zul je veelvuldig
tegenkomen in de donkere dagen vóór en ná de Kerst. Voor ons clubje
Blauw Wit’66 een heel spannend jaar, voor wie niet?
Mogen we weer zo snel mogelijk a.u.b. kunnen voetballen, trainen, rennen,
een biertje/bekertje ranja drinken, juichen, toosten, huilen, mopperen,
elkaar in de armen sluiten, zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken,
bewonderen…… Deze laatste 6 werkwoorden komen uit een klassieker
uit 1971, Ramses Shaffy haalde de top 2000 tot nummer 7 in 2009 en dit
voorjaar op 5 mei om 16.55 u. (vijf vóór vijf) klonk het op alle radiozenders:
Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met `t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die `t vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons
Redactie
De Blauw-Witter
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Agenda Seizoen 2020-2021
(alle Blauw Wit activiteiten zijn nog erg voorlopig in afwachting van de
situatie rond Corona op dat moment)
26 mei
29 mei

Finale Europa League (Gdansk)
Finale Champions League (St. Petersburg)

5 juni
12 juni
18 juni
19 juni

Mr. Knijff toernooi
Stratenvoetbal (Vletgoor)
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren

2+3 juli

Triathlon Holten

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

		Maart		15 maart		26 maart
		Mei		26 april		7 mei
		Juni		7 juni			18 juni

De Blauw-Witter

december 2020

4

In memoriam
“Zij zijn pas vergeten als wij er niet meer zijn”
Vorige maand hoorden wij dat in oktober is overleden ons oudste lid
Ab Drent op de leeftijd van 84 jaar. Ab was lid vanaf augustus 1971 toen
hij leider werd van het pupillenteam waar zijn zoon Rudy in speelde. Na
zijn actieve periode als leider bleef Ab niet-spelend lid omdat hij van
mening was dat voor ons dorp een zaterdagclub een must was. Bij de
huldiging t.g.v. zijn 40-jarig jubileum liet Ab optekenen dat hij trots was
nog steeds lid te zijn van Blauw Wit ’66.
Op 6 november is overleden Ine Vermeulen-Tibbe op de leeftijd van
72 jaar. Ine was de partner van Ap Wechstapel (onderhoudsgroep)
en via Ap kwam ze bij onze clubhuisgroep terecht. We kwamen er al
snel achter dat Ine bijna telde voor twee. Of het nu achter de bar of in
de keuken was, een “volle bak” of een rustige midweekse avond, het
maakte Ine niet uit. Ze deed het kantinewerk met veel plezier en een
positieve instelling. We verliezen in Ine een zeer betrokken en waardevol
vrijwilliger.
Op 12 november is overleden Willem Bosschers op de leeftijd van 84
jaar. Willem was aanvankelijk supporter, later werd hij jeugdleider van
het team waar zijn zoon Bert in speelde. Jarenlang was hij een vast
koppel met Henk Zwiers. Naast het leiderschap was Willem heel veel
jaren een trouw bezorger van ons clubblad De Blauwwitter. Hoewel we
hem de laatste tijd niet meer zo vaak op het sportpark zagen ,bleef hij
toch de verrichtingen van “zijn” club volgen.
Onze condoleances gaan naar de families en wij wensen hen alle sterkte
voor de komende tijd. En voor de drie vrijwilligers: heel erg bedankt (!!)
voor wat je voor Blauw Wit ’66 hebt betekend.
De Blauw-Witter
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Online Algemene Ledenvergadering
zeer geslaagd

Afgelopen maandag op 16 november om 20:00 uur was de eerste online
algemene ledenvergadering van Blauw Wit’66 een feit. Onze leden konden
zich aanmelden via een speciaal aangemaakt emailadres waar men zich
diende op te geven. Uiteindelijk woonden 70 leden de ALV bij, waarbij
de leden vragen konden stellen via de chat in Youtube (de ALV werd
uitgezonden via een speciaal aangemaakt YouTube kanaal) of door een
vraag/opmerking te plaatsen via de whatsapp aan aftredend secretaris Erik
Groot.
Voorzitter Roy Vrieling trapte de Algemene Ledenvergadering op
gepaste wijze af. Daarna gaf hij het woord aan de penningmeester
Sander Bruggeman, die onze leden een inkijkje gaf in de financiën van de
vereniging. De kascontrole was gedaan door Jurgen van Dijk en Remco
Stam die middels een filmpje dat werd ingestart de leden voorstelde de
financiele cijfers goed te keuren. Hierna was het tijd voor de benoeming
van ons nieuwe kascontrolecommissielid Jaron Kampman. Hij volgt
aftredend kascommissielid Remco Stam op.
Nadat Jarons toetreding tot de kascontrolecommissie officieel beklonken
was, was het woord weer aan onze voorzitter die het algemene gedeelte
opende. Roy Vrieling opende met dat het jammer was dat de ALV van
Blauw Wit’66 op deze manier gehouden moest worden, maar dat het
helaas niet anders kon. ,,Deze tussenoplossing om de ALV via een speciaal
gemaakt Youtube-kanaal te houden is een tussenoplossing waar we
even het mee moeten doen, want we willen graag tussen de mensen
staan en dat maakte deze online ALV niet ideaal.’’ Daarnaast prees Roy de
warme houding van de vele vrijwilligers tijdens de coronaperiode. ,,Het
was hartverwarmend om te zien hoe onze leden betrokken bleven bij
onze vereniging en zich bleven inzetten voor Blauw Wit’66, ondanks de
vervelende coronaperiode.’’
Er is ook goed nieuws aan de horizon. Het bestuur van Blauw Wit’66
heeft goede hoop dat de Walk of Fame in 2021 gerealiseerd kan worden.
Momenteel is het wachten totdat er foto’s van onze ereleden gemaakt
kunnen worden, zodat de vormgeving afgerond kan worden. Ook de
keuken heeft in de coronaperiode een flinke upgrade gehad, die nu
De Blauw-Witter
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helemaal af is. Dit was niet gelukt zonder behulp van een aantal sponsoren
en vrijwilligers die deze upgrade gerealiseerd hebben.
Net als vorig jaar zijn er weer bestuursleden afgetreden en daarvoor
nieuwe bestuursleden in de plaats gekomen. Aranka Beldman heeft een
paar maanden geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid
activiteiten. Roy heeft mooie woorden voor haar over. ,,Jullie hebben
met een paar andere meiden de activiteitencommissie weer op de kaart
gezet. Ontzettend bedankt voor jullie inzet.’’ De afgetreden leden van de
activiteitencommissie hebben desondanks aangegeven de koekactie, de
lotenactie en pupil van de de week nog te willen blijven doen.
Daar waar Mark Wonnink terugkeert als secretaris in het bestuur neemt
Erik Groot juist afscheid van diezelfde functie. ,,Je draait niet om de hete
brij heen, je hebt een duidelijke mening en dat heb ik altijd enorm aan jou
gewaardeerd. Je was een bestuurslid waarop wij konden bouwen’’, aldus
Roy.
Ook Edwin de Munck is toegetreden als bestuurslid accommodatie/
onderhoud, die vlak na de ALV van november 2019 is gestart, maar nog
officieel benoemd moest worden. En ook hier had Roy uiteraard een
passend woordje voor over. ,,Je bent niet alleen bestuurslid, maar is ook
nog eens trainer bij de JO8. Je doet het goed op een lastige post, je bent
meer dan een welkome versterking in het bestuur.’’
Nadat de rondvraag was geweest werd de vergadering gesloten en
daarmee was de eerste online ALV een feit! We willen alle aanwezige leden
hartelijk bedanken voor één ieders aanwezigheid en uiteraard hopen we
dat wij volgend jaar in november 2021 de ALV in onze eigen, vernieuwde
kantine kunnen houden.

‘‘

Bestuur z.v.v. Blauw Wit’66

‘‘

Ik speel in het 1e elftal, in de 1e klasse.
Mark Wonnink (heren 35+ 1)
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Van de ledenadministratie
Alle 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 Larenseweg 74 7451 EN Holten
Afmeldingen:

Pupillen:
Baldizzone,Nore

Pupillen:
Veneklaas, Wessel

Senioren:
Beldman, Willian

Senioren:
Aaltink, Siebe
Veltkamp, Luuk

Niet-spelend lid:
Jansen, Anjo

‘‘

Niet spelend lid:
Lenderink, Bé
Drent, Ap (overleden)

Prima zo’n lange bal, maar dan liever niet
van dichtbij...
Henri van Zon

‘‘

Aanmeldingen

Trainen is voor de talentlozen
Youri Noorlander

De Blauw-Witter

december 2020

8

Sponsornieuws
In dit nummer aandacht voor onze reclamebordsponsors. Met deze vorm
van sponsoring zijn we in 1987 begonnen. Een wervingscommissie ging
toen 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 in totaal 35
borden langs het hoofdveld geplaatst worden.
Telkens kwamen er wat nieuwe borden bij en bij het 50-jarig jubileum
in 2016 werd het 100e bord welkom geheten. Inmiddels staat de teller
op 115. 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. De vele reclameborden langs het
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 de regelmatige
schoonmaak van de borden .
De bordsponsoren (in alfabetische volgorde):
ABL Ede; boomspecialist & groentransporteurs
AGL Grond en Loonwerk; ondernemen met boerenverstand
Arfman Hekwerken; voor faunatechniek & hekwerk
AutoAfleveren.nl: een leuke bijbaan voor studenten
Baltes makelaars: voor deskundige verkoopbegeleiding
Bar t’Mossink; voor de derde helft in de sporthal
BDesign Computers; verkoop, reparatie en onderhoud
Bemei RVS Industrie; roestvrij staal vakwerk op maat
Bistro De Holterberg; heerlijk eten in een huiselijke sfeer
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: enige supermarkt ter plaatse die sponsort
Daglicht; danscafé en partykelder in centrum van Holten
De Goede Visuele Communicatie; zichtbaar ondernemen
De Koff Entertainment; maakt uw feestje echt compleet

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

De Pannekoekerbakker Holten; bij ons altijd een feest
De Poppe Zalencentrum(2x); sfeer en feestlocatie

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

De Swarte Ruijter restaurant; voor echt culinair genieten
DGS Tuinonderhoud; voor aanleg en onderhoud van uw tuin
Dieka van de Kruusweg; dé uitgaansgelegenheid in de regio
Drent Kappers; met schoonheidssalon net een haartje beter
Dutch.Green Roof; Specialist in Groene Daken
Enkco Foodgroup; vleesverwerkers waar kwaliteit voorop staat
Erik Huzen Autobedrijf; uw mobiliteitscentrum
Erve Protzmann; vakantie omgeven van natuur en rust
Facebook Blauw Wit ’66; beoordeeld met bijna 5 sterren
F.B. Adrem Pensioenadvies (2x); uw financiële coach
FC Twente Supporters Holten; hondstrouw in goede en slechte tijden
Feyenoord supporters; geen woorden maar daden
Finzie Hypotheken (2x); bekend van het lage tarief van 1399
Fysiopro Holten; persoonlijk resultaat, gerichte fysiotherapie
Frejo Machinefabriek; gedegen vakmanschap in draaiwerk
Health & Beauty Kirsten; voor een fijne schoonheidsbehandeling
Hegeman Koude Techniek; koeltechniek en airconditioning
Hekatex Pvc Vloeren (4x); specialist in de wat betere pvc vloer
Hemink Groep; vastgoedonderhoud, verbetering en afbouw
Holtenextra; dit nieuwsblad lees je echt van a tot z
Hubo doe het zelf; totaaloplossing voor elke klus
JLM Stukadoorsbedrijf (2x); met hun de echte vakman in huis
Keukenhof van Holten; keukens, badkamers en haarden
Keunefeesten beeregezellig www.keunefeesten.nl
Klebo IMS Technics; dienstenpakket in binnen- en buitenland
Leferink Adviseurs; het verhaal achter de cijfers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtenberg Bouwbedrijf; U droomt, wij realiseren
Lis Design; voor lef, inspiratie en stijl bij uw inrichting
Marissink rijopleidingen: bekend van het hoge slagingspercentage
Markvoort Groencreatief; natuurlijk da’s (eco) logisch
Math Willems Fotografie; onze hoffotograaf met oog voor detail
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
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
Paalman Installatie & Service (2x); uw vakman naast de deur
Palazzo Oost Holten; echt inspirerende architectuur
Pinkert Bouwbedrijf; zij bouwen nog traditioneel, dus goed
Prefab Compleet: deskundige houtbewerking en coating
Rabo Bank West Twente(2x); voor geld en goede raad
Reclamemakers (2x) ; echt verstand van advies en vormgeving
RobersVincent makelaars; ook voor taxaties en hypotheken
RVC Industriele Verpakkingen (2x); ook voor draagtassen
Salland United; teamspeler bij aanleg sportaccommodaties
Salland Verzekeringen; voor absoluut de beste zorg in de regio
Secretary Solutions; deskundige ondersteuning op velerlei gebied
Sien makelaar: persoonlijke aandacht staat voorop
Slijptechniek Enter; daar worden de messen echt geslepen
Spitax Personenvervoer; bekend van dagtochten en discoroutes
Steggink Interieurs; voor totale inrichting van uw woning
Ster Vision Holten; vakkundig schilderwerk en raamdecoratie
Stukker Autobedrijf; punt nl, sterk in elk automerk
Tastoe tap & tafelen; lekker lunchen, borrelen of dineren
Teamsportfabriek (2x); leverancier van de Blauw Wit outfit
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/klavertje; met de lekkerste snack op de beste plek
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•

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 Groep; hoveniers, boomonderhoud, tuin & landschap
Van Kinsbergen Consultants; marketing & communicatie profs
Van Zon Installatie; bekend van de 24-uurs service
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

Zoals gezegd staat de teller op 115 borden maar er kunnen er nog wel
een paar bij. We blijven een beroep doen op onze leden om in hun
kennissenkring te kijken 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

Het is op 50.000 misgelopen met Messi,
toen hebben we Dennis Bolink gehaald.
Roy Vrieling
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Van de bestuurstafel
Activiteiten december / januari
Het zat er natuurlijk al even aan te komen, maar in de bestuursvergadering
van 7 december heeft het bestuur definitief besloten dat de diverse
vaste activiteiten in december en januari niet door kunnen gaan. Dit
betreft de oudejaarsborrel, nieuwjaarstoernooi met nieuwjaarsreceptie
en het Dikkerstoernooi van 9 januari dat een samenvoeging het het oude
Beldmantoernooi+Dikkerstoernooi zou zijn. Ook de kerstzaaltoernooien
voor de jeugd gaan niet door.
De nieuwjaarsreceptie was ook altijd het moment om diverse jubilarissen
en anderen in het zonnetje te zetten. We zullen dit op een later moment
als er weer meer mogelijkheden zijn alsnog doen zodat we daar een
passende invulling aan kunnen geven.
Vertrek hoofdtrainer
Ook via de website is al bekend gemaakt dat onze hoofdtrainer Helwich
Machielsen ons gaat verlaten. We kwamen beiden in een uitgebreid
gesprek tot de conclusie dat het voor beide partijen een mooi moment is
om verder te kijken. Helwich heeft in moeilijke omstandigheden (in eerste
jaar degradatie naar 4e klasse) altijd vol overgave op het trainingsveld
gestaan. In het tweede seizoen was Helwich met zijn elftal nog volop in de
strijd voor het kampioenschap. Dan is het ontzettend zuur als alles in één
keer stilligt en de competitie niet uit gevoetbald wordt. Het is nog even
afwachten wat er gaat gebeuren met de rest van het seizoen in verband
met de coronaperikelen, maar wat zou het toch een prachtig afscheid zijn
als Helwich afscheid neemt met promotie naar de 3e klasse.
Rabo ClubSupport
Van de Rabo Clubsupport actie mochten wij een bedrag van €1284.94
ontvangen! Een heel erg mooi bedrag, mogelijk gemaakt door iedereen
die hun stem aan Blauw Wit heeft gegeven! Iedereen bedankt daarvoor!
Het bedrag zal worden gebruikt om (zeer) zware trainingsdoeltjes te
vervangen voor de lichtere variant. Een lang gekoesterde wens van de
Jeugdcommissie en de jeugdtrainers gaat hiermee in vervulling.
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Hoe het is en hoe had kunnen zijn
(Een overpeinzing)

Het is begin december. De Sint met zijn pieten en zijn Americo hebben
ingescheept in Zwalk en zijn, via de zeer onrustige Golf van Biskaye, weer
op de terugreis naar Spanje.
Door het zachte weer en de bijbehorende zuidoosten wind is de Kerstman
gelukkig nog niet aangekomen hoewel veel versieringen aan de huizen en
in de tuinen zijn komst groot aankondigen.
In deze situatie zit ik in mijn stoel en denk aan hoe het had kunnen zijn:
Het is zaterdag 12 december en voor het eerste elftal van Blauw Wit staat
de uitwedstrijd bij SC Deventer op het programma. De tegenstanders
is één van de vele zondagclubs die de laatste jaren hun geluk in de
zaterdagcompetitie gaan beproeven. In hun eerste seizoen stellen de
Deventernaren ietwat teleur. Ze waren in de zomer aangeduid als een
van de kampioenskandidaten maar na 10 wedstrijden staan ze in de
middenmoot. De bezoekers uit Holten begonnen wisselvallig aan het seizoen
en vooral de kansloze 6-0 nederlaag tegen Helios hakte erin. Dat Helios nu
fier bovenaan staat en nog geen wedstrijd heeft verloren verwondert dan
ook niemand die de wedstrijd heeft gezien. Bijna halfweg de competitie
staan de Blauw Witten op de 4e plaats en hebben nog alle kans op een
plaats in de nacompetitie.
Vanmiddag dus met zwager Gerrit en vriend Johan G. naar de Zandweerd
om ons cluppie te ondersteunen. Bij aankomst is de vaste kern al aanwezig
en er is nog tijd om, na een kort gesprek met Egbert, Aart-Jan en een paar
spelers, een kop koffie te gaan drinken in het clubhuis. Ik ben vandaag geen
bestuursvertegenwoordiger dus verder geen plichtplegingen.
Klokslag 15.00 uur fluit scheidsrechter van Oorspronk, een neef van mijn
vroegere collega, voor het begin. Trainer Helwich Machielsen, die afgelopen
week zijn vertrek aan het eind van het seizoen bekend heeft gemaakt, had
dit keer de voorkeur gegeven aan Nathan Hofman in de goal en die moest
al in de 4e minuut zijn kunnen tonen. Een vlammend schot uit de tweede
lijn kon hij ternauwernood tot corner verwerken. In de achterhoede deze
week eindelijk de vaste mensen op de vaste plaatsen en dat bleek succesvol.
Libero Muller stuurde zijn defensie, voorstopper Patrick B heerste in de
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lucht en op de flanken deden Nick Dijkink en met name Remco Stam zowel
defensief maar ook offensief goed werk. Op het middenveld moesten Jasper
K en Edwin B de voorwaartsen in stelling brengen terwijl Jeffrey Hulsman
voor controle en balans diende te zorgen. Voor het eerst in dit seizoen had
Helwich deze keer ‘teveel’ aanvallers. Dit resulteerde erin dat Ilja Spijker,
Dennis Bolink en Stefan Dijkink aan de aftrap verschenen terwijl Jarno
Dijkstra (eindelijk weer fit na veelvuldige blessures) en Jaron Kampman op
de bank moest beginnen.
Na een attractieve eerste helft met goed voetbal aan beide zijden kan Blauw
Wit met een 0-1 de kleedkamer opzoeken. In de 28e minuut heeft Patrick
Bolink een lange passe op de SC Deventer spits onderschept. Hij verlegt het
spel meteen met een goede pass op Edwin Bolink die met een steekpaas
binnendoor Dennis Bolink alleen voor de keeper zette. De Blauw Wit spits
maakte geen fout. Zijn 8e goal van het seizoen.
In de tweede helft kwam Jarno Dijkstra voor Ilja Spijker die een ongelukkige
wedstrijd speelde. Blauw Wit ging door met het spel van de eerste helft:
Diep als het kan; breed als het moet. Hierdoor hielden de Blauw Witters een
veldoverwcht zonder dat dit tot levensgrote kansen leidde.
Na een uur spelen kwam Jaron Kampman voor Dennis Bolink die in duel
met een Sportclub verdediger licht geblesseerd was geraakt. In de eindfase
werd het nog kritiek toen uit een corner een scrimmage ontstond maar
Nathan kwam als winnaar uit de meléé van spelers met de bal in de armen.
Het slotakkoord kwam op het conto van Stefan Dijkink. De snelle
buitenspeler anticipeerde in de 86e goed op een dieptepass uit het
middenveld en met een vlammend schot tekende hij voor de 0-2. De 3
minuten blessuretijd brachten geen verandering meer in de stand.
Blauw Wit blijft door deze zege op koers voor de nacompetitie. Na de
winterstop ontvangen wij op 30 januari het alom bekende Harfsen op ’t
Vletgoor voor de voortzetting van de competitie!
Mijn vrouw zet de koffie voor mij neer en ik ben weer terug in de
werkelijkheid.
ZO HAD HET KUNNEN ZIJN!
Maar de werkelijkheid is anders.
Ja het is 12 december maar ik zit thuis. En Gerrit zit thuis en Johan zit
thuis. En Jan Beldman (Meloen) en zijn vrouw zitten thuis net als al die
anderen die altijd of regelmatig of soms bij Blauw Wit langs de lijn staan.
De Blauw-Witter
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De befaamde stuurlui langs de lijn die allemaal minimaal twee keer per
seizoen kampioen worden als zij het voor het zeggen hadden. Ze zitten
thuis net als de mannen en vrouwen die ons zoveel plezier bezorgen en
soms ons in diepe droefenis storten. Evenals hun leiders en trainers: ze
zitten thuis.
En we zitten al thuis vanaf eind september. En we moeten waarschijnlijk
nog thuisblijven tot eind februari (als het niet langer is).
Maar……..ook in deze donkere dagen voor Kerstmis wil ik niet in mineur
eindigen!
Ook aan deze pandemie (voor 2020 had bijna niemand ooit van dit woord
gehoord!!) komt een einde en dan kunnen we het ‘normale’ leven weer
oppakken. Zodra het kan hoop ik u allen weer te mogen begroeten op
ons mooie sportpark ’t Vletgoor. Een goede Kerst en een gezond 2021
toegewenst.

BJB

Rondje voor je club

Nu de kantines dicht moeten blijven lopen clubs veel inkomsten mis.
Blauw Wit is een gezonde vereniging, maar ook wij worden getroffen door
de sluiting van de kantine. Om de pijn te verzachten roepen we jullie op
om een digitaal rondje aan je club te geven.
Hoe doe je dat? Via de site rondjevoorjeclub.nl kun je Blauw Wit zoeken
onder de deelnemende clubs, klik vervolgens op de clubnaam en je kunt
een bedrag aan je club overmaken.
Hoeveel rondjes je geeft kan je zelf bepalen (een half rondje kan ook).
Betalingen gaan via IDeal. Hoe meer rondjes onze club krijgt, hoe beter dit
natuurlijk is voor onze clubkas!
Help jij mee om de actie tot een succes te maken?
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We moeten zelf wat gaan doen zodat zij
wat gaan doen, dan kunnen wij weer wat
doen.
Helwich Machielsen
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Upgrade keuken kantine
In 2018 werd de kantine geüpgraded, maar vanwege het beschikbare
budget werd de keuken toen niet meegenomen. Eind 2019 besloten de
Vrienden van Blauw Wit om de club een budget ter beschikking te stellen
om de keuken alsnog te upgraden waardoor daar door de vrijwilligers ook
weer plezierig gewerkt kan worden.
Onder leiding van Edwin de Munck werd een plan gemaakt met de ideeën
vanuit de kantine commissie. Door extra sponsoring binnengehaald door
Dick Beldman en nog een persoonlijke gift lag er een plan dat zonder
bijdrage vanuit de clubkas uitgevoerd kon worden.
Eind april werd er een start gemaakt met het plan. Door de lockdown
vanwege corona kon in alle rust worden gewerkt zonder dat leden dit
zouden merken in de kantine. Om die reden werden de werkzaamheden
eerder opgestart dan oorspronkelijk gepland. Eerst werd de oude keuken
met hulp van de onderhoudsgroep ontmanteld en vervolgens werd met
hulp van diverse vrijwilligers stap voor stap alles weer opgebouwd.
Toen eind augustus de contouren klaar waren bleek de keuze om de
vloer, die technisch nog prima was, te laten liggen toch niet zo’n fraaie.
Deze keuze was gemaakt uit budget overwegingen, maar met nog een
extra gift en een extra sponsor bleek het alsnog mogelijk ook de vloer
nog mee te nemen. Dezelfde vloer als in de kantine kon hierdoor worden
doorgetrokken naar de keuken en het bleek zelfs mogelijk het jeugdhonk
daar ook nog in mee te nemen.
Inmiddels is de verbouwing afgerond,
maar door de 2e lockdown kunnen
we hier helaas nog geen gebruik van
maken. Op de website zijn nog een
aantal foto’s van de verbouwing te
vinden. Scan de QR-code om naar de
website te gaan.
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Salland Clubactie
Scoor €50,- voor Blauw Wit ‘66
Wij doen dit jaar weer mee met de Salland Clubactie van Salland
Zorgverzekeringen. Dat betekent dat wij een mooi bedrag krijgen voor in
de clubkas als jij een verzekering bij hen afsluit.
Overstappen
Stap jij over naar Salland en ben je ouder dan 18 jaar? Dan ontvangen wij €
50,-! Via www.salland.nl/blauwwit66 kun je het collectief van Blauw Wit ‘66
bekijken; via deze link kun je ook meteen overstappen naar Salland.
Al verzekerd bij Salland?
Ben je al verzekerd bij Salland? Meld je dan aan bij ons collectief. Ook
dan scoor je een mooi bedrag voor de clubkas. En je krijgt korting op je
aanvullende en/of tandartsverzekering. Een mooie win-win dus!
Bespaar €25,- op de zorgpremie
Verwacht je weinig zorgkosten te maken in 2021? Mogelijk is een
maximaal eigen risico van €885,- dan interessant. De premie is dan €98,90
per maand in plaats van €123,90. Verstandig is dan wel een potje te
reserveren voor zorgkosten, mocht je toch een tegenvaller hebben. Kijk
voor meer informatie op www.salland.nl/vrijwillig-eigen-risico.

‘‘

Vroeger was ik heel rustig. En toen werd ik
geboren.
Appie Nijhuis
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Die stokjes die ik net had was de sate al af
Daniel Kampman
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Van de jeugdcommissie

Wat hadden we er allemaal weer zin in: Lekker weer in competitieverband
voetballen in augustus. Want zaterdag is en blijft de mooiste dag van
de week. Helaas werd de jeugdcompetitie ook stilgelegd i.v.m. de
coronamaatregelen. Zeker voor wat betreft de JO13-1 waren de druiven
extra zuur. Het spelplezier spatte er vanaf, er werden klinkende resultaten
geboekt. JO13-1 stond fier aan kop in de 4e klasse. Erg jammer voor deze
Blauwwitters dat ze niet de competitie af mochten maken, want wat
hadden wij ze een kampioenschap gegund.
Vanuit de vereniging probeerden wij, nadat de coronamaatregelen weer
aangescherpt waren, het beste er van te maken. Zo mocht de jeugd
blijven trainen, ook op de zaterdag. Bij de pupillen zijn er diverse, leuke
mixtoernooitjes gespeeld en werd er onderling tegen elkaar geoefend.
We merkten nog steeds dat het voor de kinderen heerlijk is om lekker
onbezorgd te voetballen in deze gekke tijd.
Om het beste ervan te maken proberen wij onze teams soms ook wat
extra’s te geven. Zo hebben hoofdtrainer Helwich Machielsen samen met
Stefan Dijkink de JO13-1 getraind. Beide heren waren na de training erg
enthousiast over deze leuke en gemotiveerde groep. Ook Sander Volkerink
gaf een gasttraining aan de MO13-1, samen met de vaste trainster op
maandag, Laura Hospers. De trainer van VR1 was ook erg enthousiast en
de meiden genoten zichtbaar van de clinic!
De maand december wordt natuurlijk al gauw de feestmaand genoemd.
Ondanks dat het niet als een feestmaand voelt, hebben onze pupillen
toch een pietentraining gehad. Aan het eind van de pietentraining kregen
onze voetballers een presentje en uiteraard was er ook genoeg lekkers
om op te smikkelen. En dat heeft Math Willems ook vastgelegd. Als dank
voor het maken van de foto’s kreeg Math van ons een mooi Blauw Wit trui
met achterop de trui ‘’Matherazzi’’. Hiermee zou je kunnen verwijzen naar
de bikkelharde ex-verdediger Marco Materazzi, maar in dit geval verwijst
‘’Matherazzi’’ naar het tabbloidbegrip paperazzi. Gelukkig hoeft Math
niet bij ons in de bosjes te liggen voor een kiekje en zijn wij superblij dat
hij regelmatig zijn vrije tijd spendeert aan het maken van foto’s van onze
voetballende leden.
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Vanuit de jeugdcommissie kunnen we alleen maar hopen dat er zo snel
mogelijk weer gevoetbald mag worden. We hopen iedereen gezond en
wel na de winterstop weer terug te zien. Op naar een beter 2021!
Jeugdcommissie

INTERVIEW

1 Naam
2 Geboren
3 Beroep
			
4 Wat lees je het eerste
in de Blauw-Witter?
5 Voetbalgeschiedenis
		
		
		
		
6 Club Nederland
7 Club buitenland
8 Speler Nederland
9 Speler buitenland
		
		
10 Mooiste doelpunt ooit
		
11 Mooiste wedstrijd ooit
12 Stadion
13 Tenue
14 Internet en voetbal
15 Trainer binnenland
16 Trainer buitenland
17 TV-commentator
		
18 Oranje
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Ernst-Jan Harmsen
20 maart 1981, Elburg
Controller bij Bechmark Electronics
in Almelo
Ik blader er eerst snel doorheen en
lees als eerste wat quotes van spelers
Vanaf mijn 5e lid van Blauw Wit. Heel
wat jaren in de selectie gespeeld, met
name het 2e, afgewisseld met
perioden in het 1e. Een leuke tijd met
ondermeer trainer Dick Brands.
FC Twente
Barcelona
Mijn zoon Loek :) ;), spelend bij JO-11
Geen voorkeur, maar ik vind het heel
knap hoe lang Ronaldo in de top blijft
spelen.
Snoekduik van Van Persie wedstijd
Spanje Nederland WK 2014
Spanje - Nederland 2014
Grolsch Veste
Real Madrid
Ik check dagelijks wel voetbalzone.nl
Erik ten Hag
Peter Bosz
Maakt mij niet uit, de analyses van
oud spelers vind ik wel leuk
Hopelijk kan Oranje voor een
verassing gaan zorgen komend
eindtoernooi
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19 Voorspelling eredivisie
		
20 Champions League
21 Favoriete eten
22 Favoriete TV-programma
23 Favoriete vakantieland
24 Favoriete film
		
25 Wie verdient er een
koninklijk lintje

Ajax kampioen, Twente verrassend in
de subtop
Bayern Munchen zie ik wel winnen
Biefstuk, friet, pepersaus
Geen
Noord Italie op de camping
ik kijk bijna nooit films, maar als ik
moet kiezen: Lord of the Rings
Vrijwilligers bij sportverenigingen

Gebruik AED

Op het sportpark hebben we een apparaat hangen die we hopelijk nooit
hoeven te gebruiken maar toch zijn we er enorm blij mee dat we hem
hebben, de AED (Automatische Externe Defibrillator). De AED gebruik je
wanneer iemand een hartstilstand heeft om het hart te “resetten”. Hij
is daardoor een goede aanvulling bij reanimatie. Onze AED hangt in het
scheidsrechtershok S2 tegenover de ingang van de kantine.
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Wat moet je nu doen als je het vermoeden hebt dat iemand een
hartstilstand heeft? Er zijn een aantal stappen die je moet volgen:
1. Controleer het bewustzijn
• Schud voorzichtig aan de schouders en vraag duidelijk hoorbaar:
“Gaat het?”.
• Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer.
2. Bel direct 1-1-2 (of laat iemand bellen)
• Vraag om een ambulance en vertel aan de centralist dat het om
•
•

een bewusteloos persoon gaat.
Zet je telefoon op de luidspreker en leg deze bij je in de buurt. De
hulpverlener aan de telefoon begeleidt je bij de reanimatie.
Laat de AED halen door een omstander. Is er geen omstander, dan
kan je hem snel zelf halen.

3. Controleer de ademhalen
• Til de kin op door twee vingers onder de kin te plaatsen en het
•
•
•
4.
•
•
•
•

hoofd naar achteren te kantelen.
Kijk, terwijl je de kin omhoog houdt naar de borstkas om te zien of
deze omhoog komt.
Luister of je een ademhaling hoort en voel of je de adem langs je
wang voelt gaan.
Hoor je geen ademhaling? Start het reanimeren.
Begin met de reanimatie: de borstcompressies
Haak je handen in elkaar en zet ze midden op de borstkas.
Strek je ellebogen en breng je schouders recht boven je handen.
Druk het borstbeen loodrecht 5 tot 6 centimeter in.
Geef 30 borstcompressies in een tempo van 100 tot 120 keer per
minuut. Het kan helpen om hardop te tellen.

5. Geef 2 beademingen
• Maak de luchtweg vrij (kantel het hoofd en til de kin op) en knijp
•

de neus dicht.
Adem normaal in, plaats je lippen rond de mond van het slachtoffer
en sluit die goed af. Adem in één seconde gelijkmatig uit in de
mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas
van het slachtoffer omhoog komt.
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•

Herhaal dit, zodat je totaal 2 beademingen geeft binnen 10
seconden.

6.
•
•
•

Ga door met reanimatie
Blijf 30 borstcompressies en 2 beademingen afwisselen.
Ga door tot de AED er is.
Stop niet als de ambulance arriveert, maar ga door tot de
ambulancezorgverleners zeggen dat je mag stoppen.

Reanimatie in stappen als de AED er is
Volg de aanwijzingen van de AED
• Ontbloot de borstkas: onderbreek de borstcompressie zo kort
mogelijk en activeer de AED.
• Indien er een tweede hulpverlener aanwezig is, laat deze dan de
AED aanzetten en de AED aansluiten, zodat je je kunt richten op de
borstcompressie en de beademing.
• Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas.
• Luister goed naar de AED, doe wat de AED zegt.
• Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme
analyseert.
• De AED kan vervolgens wel of niet een schokopdracht uitvoeren.
1. AED geeft een schokopdracht
• Zorg dat iedereen afstand houdt van het slachtoffer wanneer de
•

AED een schokopdracht uitvoert.
Start na de schokopdracht direct (weer) met 30 borstcompressies.

2. AED geeft geen schokopdracht
• Ga direct door met 30 borstcompressies als de AED geen

schokopdracht geeft.

3. Het slachtoffer komt bij
• Als het slachtoffer weer spontaan beweegt, zijn ogen opent

en normaal gaat ademen, controleer je de ademhaling. Als
de ademhaling volledig normaal is, leg je het slachtoffer in de
stabiele zijligging. Laat de al aangebrachte AED elektroden op het
slachtoffer zitten.
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KERSTQUIZ

BLAUW

WIT

66

Hierna volgen 35 vragen over onze fraaie club, variërend van het 1e team
tot en met de mini’s. Neem van elk antwoord de 1e letter, achter elkaar
lees je een bekende quote.
Niet alleen de zin is voldoende, ook alle 35 antwoorden dienen ingestuurd
te worden.
Insturen vóór 1 januari 2021 naar: clubblad@blauwwit66.nl
De winnaar wordt in het volgende clubblad gehuldigd met een eretitel!
1 Waar verloor Blauw Wit 1 haar eerste competitiewedstrijd (4E) in
september met grote cijfers?
2 Het 2e van Blauw Wit won één bekerwedstrijd met ‘dubbele’ cijfers; hoe
vaak scoorde het 2e?
3 Zaal 2 speelt (als alles weer mág spelen) tegen twee teams van één
zaalvoetbalteam uit Deventer, één team staat bovenaan; hoe heet die club?
4 Zowel JO19-1 als JO 19-2 zijn ingedeeld bij een club uit een dorp bij
Zutphen. Hoe heet deze club?
5 Blauw Wit 2 won al haar drie bekerwedstrijden; hoeveel tegentreffers
kreeg het tegen in drie duels in totaal?
6 Een speler van JO 19-1 mocht al drie keer invallen bij het eerste en zelfs
in de basis beginnen op 19 september, wat is zijn voornaam?
7 Het zaaltoernooi eind januari voor senioren is genoemd naar MISTER
BLAUW WIT ZAAL, wat is zijn voornaam?
8 Nog één speler van JO 19-1 die bij het eerste mocht invallen voor Jurgen
van Dijk, bij Helios werd dik verloren; wat is zijn voornaam?
9 De JO-10 ging half september naar Lochem, voor hun teamuitje; hoe
heet de hal daar?
10 Eerstvolgende tegenstander op 24 oktober voor het 1e als er geen
corona-crisis was gekomen?
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11 MO 19-1 speelt tegen een fusieclub uit Winterswijk,
hoe heet deze club (heette ooit Fortuna W)?
12 Speelster van VR 1, haar dochter Nore speelt bij de mini›s, wat is haar
voornaam?
13 Van de drie bekerwedstrijden van het 1e werd er één gewonnen, tegen
welke club?
14 Achternaam stagiair/leider JO 11-1, hij trainde een enkele keer mee met
45 + op donderdagavond.
15 JO 17-1 speelde hun laatste wedstrijd (10 okt) tegen een fusieclub uit
Bussloo/Wilp. Hoe heet die club?
16 Bij welke club trainde Sander Volkerink, trainer/coach VR1,
vóór hij naar Blauw Wit kwam?
17 JO 13-1 staat fier bovenaan, drie gewonnen;
de concurrent op plaats 2 komt uit Olst/Boskamp, hoe heet die club?
18 Sponsor MO 19-1?
19 In welke commissie zitten Egbert en Kjell?
20 Achternaam leider JO 19-1?
21 Welke speler van het 1e scoorde de laatste treffer in oktober
(voornaam)?
22 Soms speelt een ‹lager› elftal tegen twee elftallen van dezelfde club.
Welke tegenstander komt het 3e elftal twee keer thuis tegen?
23 Hoeveel competitiewedstrijden speelde Blauw Wit 1 in 4E vanaf 19
september?
24 Drie tegenstanders van 45+, waarvan ook die competitie vanaf oktober
moest stoppen, beginnen met dezelfde letter? Welke letter?
De Blauw-Witter

december 2020

25

25 VR 30+ speelde slechts één serieuze avond, vrijdag 25 september;
ze wonnen twee keer, van Lochem en …....?
26 Schaatstrainer en voormalig trainer 45+, vroeger speler 1e
(achternaam)?
27 Voornaam aftredend secretaris tijdens de online ALV?
28 Voornaam keeper Blauw Wit 2?
29 Favoriete film van Ralph Pluimers, trainer/coach JO 8 en JO 9.
30 Wie is de S in de DS Voetbalschool, een speler die samen met
Daan Jalving deze school startte? (voornaam)
31 Wie won op 10 juni de Hans Stam Award? (voornaam)
32 Hoe heet de zus van Gemke in MO 19-1?
33 Naar wie is het zaaltoernooi (eind december) genoemd voor
hogere senioren-/zaal-/juniorenteams?
34 MO 13-1 speelt tegen Luctor et Emergo MO 13-1. Uit welke plaats
komt deze club?
35 Trainer Gerben traint JO 10-1, o.a. zijn zoon; hoe heet zijn zoon?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
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Jeugdtoppers

Voor jullie ligt weer een nieuwe Blauw-Witter.
Door de corona was er geen competitie meer,
maar gelukkig mochten een heleboel andere
dingen nog wel en zijn er nog heel veel dingen
gebeurt om over te schrijven.
Wil jij ook een stukje schrijven een wedstrijd? Of
heb je misschien een leuk voetbalverhaal of een
grappige mop? Ook als je pupil van de week bent
geweest zijn we benieuwd naar jouw ervaringen.
Mail dus jouw stukje naar de redactie, dan lees je
het in het volgende clubblad!

Kaartenactie ViaVie

ViaVie Welzijn organiseert rond de feestdagen een actie waarbij
kerstkaarten worden verzameld en worden verstuurd aan ouderen binnen
onze gemeente. ViaVie zorgt dat deze kaarten op de mat vallen bij
mensen die wel een opkikkertje gebruiken.
Wil je hieraan meedoen? Je kunt je kaartje, met geschreven tekst, inleveren
bij ViaVie in het Kulturhus! Zo draag jij ook een steentje bij aan een mooie
kerst voor een mede-Holtenaar!
Onze jeugd heeft inmiddels massaal gehoor gegeven aan deze oproep en
schreef na afloop van hun training een kleine 100 kaarten die inmiddels
zijn afgeleverd. Zo’n jeugd, daar mogen we trots op zijn!

Sofia Heemskerk geselecteerd

Sofia, speelster van onze JO11-1-G, kreeg een paar weken geleden te
horen dat zij is opgenomen in de selectie van Talententeam Reggestreek!
Een hele mooie uitdaging voor Sofia en een mooie opsteker voor onze
meidenafdeling.
Wij wensen Sofia heel veel plezier en succes.
Zet ‘m op!
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Pupillen in coronatijd

Ook voor onze jongsten ligt de competitie al weer een paar maand stil.
Erg vervelend, zeker wanneer je net begonnen bent met competitievoetbal
of wanneer je net van een kwart veld naar een half veld bent
“gepromoveerd”. Gelukkig mochten we wel allemaal doortrainen en
gebeurde dit ook met veel plezier. Ondanks alles werd er dus lekker
gevoetbald door onze jongens en meiden.
Toch wil je ook graag op zaterdag je wedstrijdje spelen, de enige
mogelijkheid hiervoor is op dit moment om onderling te spelen. Het was
mooi om te zien dat de lijntjes binnen onze vereniging erg kort zijn en
dat er vanaf het eerste weekend van de tweede “lockdown” onderling kon
worden gestreden.
Als we dan toch een voordeel mogen noemen voorkomend uit deze
periode is het wel dat er onder de kinderen een echt clubgevoel is
ontstaan. Mooi om te zien dat verschillende teams op zaterdag gemixed
werden en dat na een minuut of wat aftasten er werd overgegaan op de
orde van de dag en er samen lekker werd gevoetbald.
Bij de leiders en trainers groeide meer en meer de creativiteit om nieuwe
wedstijdvormen te bedenken, om niet alle zaterdagen op elkaar te laten
lijken.
Om u een beeld te geven:
• de teams die normaal op een kwart veld acteren speelden inmiddels al
wedstrijden op een half veld.
• onze JO11 teams mochten het op een groot veld proberen (en
kennismaken met buitenspel).
• JO13 oefende meermalen tegen de MO15, heerlijke wedstrijden!
• JO11 oefende tegen MO13.
• Verschillende meiden van MO15 trainen regelmatig met MO13 mee
om een grote partij mogelijk te maken.
• JO10, J09 en JO8 teams speelden op een half veld tegen elkaar.
• Er waren mix toernooien voor O-10 tm O-13
Enz.enz……
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Geen verlaten sportpark dus, maar levendige zaterdagen met een hoop
fanatieke kinderen. Een groot compliment aan de leiders en trainers die dit
iedere week mogelijk maken. Ook een compliment aan de mannen van de
onderhoudsploeg die “gewoon” iedere zaterdag de velden uitzetten zodat
we gelijk kunnen beginnen. Fantastisch!

Mix toernooi JO11-1, JO11-2, JO13 en
MO13

Zaterdag 12 december vanaf half 10 druppelden de spelers en speelsters
van de teams langzaam binnen op het Vletgoor. Gespannen koppies, bij
wie kom ik in het team?
De indeling was nog een hele kluif voor Mikel (leider/trainer JO11-2) en
met nog een paar last minute afmeldingen moest er ook nog even flink
geschoven worden. Maar uiteindelijk lukte het toch om zes teams te
maken.
Om kwart voor 10 was het zover, iedereen werd welkom geheten en Mikel
maakte de teamindeling bekend, zo het leek, naar ieders tevredenheid. Elk
team had een captain, deze zorgde ervoor dat het hele team steeds op het
juiste veld stond.
De wedstrijdjes werden op half veld gespeeld en er waren 3 halve velden,
dus iedereen was steeds aan het voetballen.
De wedstrijdjes duurden 12 minuten en totaal waren er 5. Er werd
gewonnen, verloren, maar ook vaak gelijk gespeeld, een spannende strijd
dus wie bovenaan zou eindigen.
Na het optellen van alle punten was er nog zo’n goede zin, dat er óók nog
werd gestreden om de 1e en 2e plek, de 3e en 4e plek en de 5e en 6e
plek, nog een laatste wedstrijd van 12 minuten dus.
Na een spannende wedstrijd ging de winst uiteindelijk naar team 1.
Voor ieder team was er naar afloop een lekkere prijs en warme
chocolademelk (1 schep poeder bleek toch niet zo lekker, maar dat
terzijde
).
Al met al dus een zeer geslaagde ochtend, met mooie, gelijkwaardige
potjes voetbal en een hoop schik. Voor herhaling vatbaar!
Begeleiding MO13
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Ervaringen van JO11 spelers in de
corona periode
Gijs uit JO11-1 en Teun uit JO11-2 vertellen over hun ervaringen tijdens de
competitieloze periode. In deze periode deden JO11-1 en JO11-2 heel veel
samen en toevallig wonen beide spelers onder hetzelfde dak. Dat maakte
dit interview een stuk makkelijker.
Terwijl de heren FIFA mobile aan het spelen waren stonden ze wel open
voor een aantal vragen:
Nou heren, wat vinden jullie van de afgelopen periode ?
Gijs: Ik vind wel stom dat we geen echte competitie mogen spelen.
Maar jullie hebben wel een soort van wedstijdjes gespeeld toch ?
Teun: Ja, we hebben veel mix wedstrijdjes gespeeld.
En met welke teams allemaal ?
Teun: JO13, JO10 en de JO11 bij elkaar.
Wat vonden jullie het leukst ?
Gijs: Ik vond de mix met JO13 het leukst, vooral op heel veld. Dat vond ik
veel uitdaging.
Teun: Ik vond met JO10 heel leuk omdat ik dan met meer vriendjes aan
voetballen was maar met de JO13 kon ik beter tegen voetballen.
Nou hebben jullie 2 keer op het grote veld gevoetbald en dan 11 tegen 11.
Eerst tegen de MO13 en later in mix met JO13. Vonden jullie dat leuk of
misschien ook wel moeilijk omdat je dan opeens met buitenspel te maken
kreeg en moest ingooien ?
Gijs: Ik vond het erg leuk.
Teun: Ja, ik vond het ook erg leuk.
Gijs: Ik moest wel een beetje wennen aan het buitenspel.
Teun: Ja dat moest ik ook wel.
En het ingooien ?
Teun: met het ingooien kom ik nog niet zo ver.
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En als de competitie nog niet kan beginnen wat zou je dan het allerliefste
nog willen wat voetbal betreft ?
Gijs: Heel veld en dan mix met JO13.
Teun: Heel veld en dan mix met JO10.
En als je moet kiezen op de zaterdag, echte wedstrijdjes in een competitie
met je eigen team, mixwedstrijdjes of trainen ?
Gijs: Competitie en dan pas mixwedstrijdjes
Teun: Ja ook competitie liever dan mixwedstrijdjes.
Wat is er zo leuk aan de competitie dan ?
Teun: Dan kom je meer verschillende tegenstanders tegen en kom je meer
teams tegen van je eigen niveau.
Gijs: En competitie is wel een stuk serieuzer.
Nou heren, enorm bedankt voor jullie antwoorden. En wat is nu jullie
laatste speler die jullie ondertussen hebben gekregen in FIFA Mobile ?
Teun: van Dijk en Stefan de Vrij
Gijs: Pepe en nu Neymar.
Toe maar, daar kan je vast een mooi team mee maken. Veel plezier op het
echte veld nog !

Hoofdtrainers trainen jeugd
In de afgelopen tijd hebben onze beide hoofdtrainers van Vrouwen 1 en
Heren 1 training gegeven aan onze MO13 en JO13. Een mooie belevenis
voor onze jeugd, waarop heel enthousiast werd gereageerd. Ook beide
trainers waren na afloop (en tijdens de training) zeer te spreken over dit
experiment. Voor herhaling vatbaar was de conclusie.
Sander en Helwich (en Stefan), bedankt voor jullie enthousiaste
medewerking, binnenkort nemen we contact op voor een herhaling!
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Corona-proof verkoop van Blauw Wit
truien

Een hoop dingen gaan niet door in deze tijden. Als er dan toch iets
wel doorgaat is dat vermeldenswaardig. De jaarlijkse verkoop van de
onverwoestbare Blauw Wit truien is altijd een groot succes en ook dit jaar
was er weer veel vraag naar. Vandaar dat alles op alles werd gezet om dit
mogelijk te maken. Dit resulteerde in een corona-proof “kofferbakverkoop”
waar de truien ook gepast konden worden en een uitgifte van truien vlak
voor Sinterklaas.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door een aantal zeer gemotiveerde
vrijwilligers. Dankzij hen kleurt het sportpark net ietsje meer blauw! Heel
erg bedankt voor de organisatie!

Pietenbingo

Op donderdag 3 december was er een Pietenbingo in de kantine voor de
groepen jo10, jo11-1 en jo11-2.
Onder leiding van een heuse “roetveegpiet” werd het een hele leuke
avond. Er moesten opdrachten worden uitgevoerd waarmee punten
konden worden verdient.
Ondanks het gezellige karakter van deze avond werd er fanatiek gestreden
om de overwinning. Ondertussen werd natuurlijk de volledige voorraad
pepernoten vakkundig opgegeten.
Mooi was het ook om te zien dat de teams onderling erg leuk met elkaar
omgaan, zou dat een gevolg zijn van de vele onderlinge wedstrijden de
afgelopen tijd?
Na het spel had de Piet nog een gedicht voor ieder team waarbij enkele
leuke anekdotes voorbijkwamen. Daarna was het dan toch echt tijd voor
het belangrijkste, een presentje!
Blije gezichten verlieten rond 20.00 uur de kantine, prachtige avond! Veel
dank aan alle vrijwilligers!
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Pietentraining 5 december 2020

Een ochtend met heel veel plezier, kinderen, pepernoten en vooral
decibellen! Een aantal Pieten nam deze zaterdag de moeite om een
afwisselende uitdagende training te geven aan onze jongste leden.
De mini- en instroom, de JO-8 en de JO9 werden aan een strakke training
onderworpen door de spaanse train(st)ers, die zich overigens verrassend
goed in het Nederlands uit konden drukken. Waarvoor hulde!
Het voordoen van de oefeningen en het scoren ging de pieten veel minder
af, wat het plezier van de kinderen alleen nog maar meer aanwakkerde.
Na de training was er een tractatie voor iedereen en een cadeautje. Deze
ochtend hadden we schitterend weer, waardoor de kinderen zelfs nog een
tijdje bleven kletsen op het terras.
Daarna keerde iedereen toch echt huiswaarts, alweer vol van spanning
voor de pakjesavond!
Pieten, heel erg bedankt voor jullie medewerking. Fijn dat jullie er waren!
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Roy Vrieling			
tel. 06-29 31 35 30
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Mark Wonnink				
tel. 06-10 15 62 45
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Sander Bruggeman 		
tel. 06-39 65 40 11
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
exploitatie@blauwwit66.nl
tel. 06-14483619
Seniorencommissie
Justin Verhoeven
senioren@blauwwit66.nl
tel. 06-15289374
Jeugdcommissie
Marten Hullenman jeugd@blauwwit66.nl
tel. 06-51078189
Technische commissie
Henri Thalen
technische@blauwwit66.nl
tel. 06-23596109
Accomodatie en onderhoud Edwin de Munck
accommodatie@blauwwit66.nl
Activiteitencommissie
vacature
activiteiten@blauwwit66.nl
tel. 06-22142313
Zaalvoetbal
Egbert Rietberg
zaalvoetbal@blauwwit66.nl
tel. 06-23724072
OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vertrouwenspersoon
Wilma Brusse 		
			vertrouwenspersoon@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Egbert Rietberg 		
			vrienden@blauwwit66.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 363348

tel. 06-23 72 40 72

www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2008
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-2002
			
of vóór 01-01-2008
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-2002
			
Senioren 35+ / dames 25+ 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:
Jeanet Smit, Larenseweg 74, tel. 06-11877671 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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