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Van de voorzitter
Wanneer dit papier, deze pagina uit het clubblad een tv camera zou zijn
dan zou ik u op dit moment van lezen recht aankijken vergezeld van de op
zakelijke toon uitgesproken woorden “U, jij, ik, wij leden, onze vereniging,
wij hebben een probleem, een groot probleem. Misschien dat dit probleem
tot op heden nog niet voor u direct en persoonlijk merkbaar is, voor
anderen is het dat al wel. Het probleem is dat een vereniging niet optimaal
functioneert zonder dat alle bestuursfuncties volwaardig zijn bezet. Vroeger
of later zal dit ontbreken van bestuurders zich helaas breder manifesteren.
Laat het niet zo ver komen, zorg ervoor dat we binnenkort een secretaris
en een penningmeester hebben. Dit is noodzaak en in het belang van z.v.v.
Blauw Wit ’66 en al haar leden!”
Dan even terug naar de start van het nieuwe jaar, de goed bezochte
nieuwjaarsreceptie. Het is natuurlijk schitterend wanneer je op zo’n moment
als vereniging dergelijke aantallen (22) jubilarissen in diverse categorieën
(25 jaar lid, 40 jaar lid en 50 jaar lid) in het spreekwoordelijke zonnetje kunt
zetten. Dan merk je ook wat de betekenis is van de vereniging voor de
leden – de betekenis van de leden voor de vereniging, wat de kracht is van
het verenigingsleven. Het was een memorabel moment vooral ook voor hen
die vanaf datum van oprichting 24 mei 1966 lid zijn van onze vereniging:
Dick Beldman, Egbert Beldman, Richard Beldman, Gerhard Kolkman, Hennie
Paalman, Johan Stam, Renger Veldhuis en Herman Withaar. Proficiat! En of ’t
realistisch is of niet - maar dat de intentie moge zijn “op naar de volgende
50 jaar z.v.v. Blauw Wit ‘66”.
Tot slot het kunstgras hoofdveld. Dit was de afgelopen weken helaas
niet bespeelbaar vanwege sneeuw en ijsvorming. Kan het veld niet ijs en
sneeuwvrij gemaakt worden? Nee, dat kan niet. De eigenaar van het veld de gemeente Rijssen-Holten staat dit niet toe. Men wil hiermee schade aan
het veld voorkomen. Daar kunnen we niet anders dan begrip voor hebben.
Wim Borghuis
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Gewone sporters
Maandagavond 2 januari keken 2.1 miljoen mensen naar de WK finale
darts: een lust voor het oog, hoe de oppermachtige Brabander de toch
zeer sterke Gary Anderson versloeg met 7-3.
Gewone dikbuikige jongens die deze cafésport hebben omgetoverd
tot een kijkcijferkanon, met name in deze ‘voetballoze’ winterstop. Een
Nederlandse tegelzetter tegen een Schotse open-haardbouwer, dat lijkt
toch een jongensdroom.
Raymond van Barneveld is ooit begonnen eind vorige eeuw om de
dartsport op te waarderen, Co Stompé en Jelle Klaassen namen het stokje
over en nu is De Groene Machine uit Vlijmen oppermachtig.
Hoe gewone jongens topsporter kunnen worden, en daarmee voldoende
geld verdienen; natuurlijk is Michael van Gerwen een goedverdienende
topsporter, zijn prijzengeld oversteeg dit nieuwe jaar de 5 miljoen.
Maar als je dan de astronomische bedragen leest van voetballers die
bijvoorbeeld naar China gaan: Carlos Tévez gaat straks bij Shanghai
Shenhua 720.000 euro per week verdienen!! Hij is daarmee, al 32 jaar nu,
de best betaalde voetballer van dit moment. En monstersalarissen zijn
geen uitzonderingen meer in het verre oosten, nu ook al Oscar, Pellè en
Lavezzi voor duizelingwekkende megatransfers naar het Hemelse Rijk zijn
verhuisd.
Waar gaat dit eindigen? Engeland wordt straks overvleugeld door
steenrijke Chinese miljardairs, die China ook op de voetbal-wereldkaart
willen krijgen. Nemanja Gudelj, op een zijspoor beland in Amsterdam,
maakte onlangs diezelfde reis? Is Bazoer te vroeg naar Duisland gegaan? Is
El Ghazi te vroeg naar Jong-Ajax gegaan om spijt te betuigen, en gaat hij
wellicht te vroeg naar Lille?
Geef mij maar een potje darts van een tegelzetter tegen een openhaardbouwer….
Alex
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Agenda Seizoen 2016-2017
11 Februari 2017

Hervatting competitie overige teams

3 Maart 2017		

Kaartavond

7 April 2017		
11/12 april 2017
13 april 2017		
18/19 april 2017
20 april 2017		

Kaartavond
Kwart finales Championsleague
Kwart finales Europaleague
Kwart finales Championsleague
Kwart finales Europaleague

2/3 mei 2017		
4 mei 2017		
9/10 mei 2017		
11 mei 2017		
20 mei 2017		
24 mei 2017		

Halve finales Championsleague
Halve finales Europaleague
Halve finales Championsleague
Halve finales Europaleague
Mr. Knijff toernooi
Europaleague finale (Solna, Zweden)

3 juni 2017		

Finale Championsleague (Cardiff, Wales)

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		5 maart		16 maart
		Mei		16 april		27 april
		Juni		21 mei			1 juni
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Gezellige Nieuwjaarsreceptie
Zaterdagmiddag 7 januari was weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Helaas kon vanwege het weer het vooraf geplande 7-tegen-7 toernooi niet
doorgaan. Ondanks dat was het gezellig druk in de kantine.
Na een korte terug- en vooruitblik door de voorzitter werden
de jubilarissen in het zonnetje gezet. Naast de 25- en 40-jarige
lidmaatschappen zijn dat vanaf nu ook de personen die 50 jaar lid zijn
van de vereniging. Nadat deze leden in het zonnetje waren gezet en de
bijbehorende versierselen waren uitgereikt was er een gezellige receptie
om te toasten op het nieuwe jaar. Kijk voor foto’s in het fotoalbum op de
website.
Op de foto de jubilarissen die vijftig jaar lid zijn van de vereniging: Renger
Veldhuis, Hennie Paalman, Johan Stam, Gerhard Kolkman, Dick Beldman,
Egbert Beldman, Herman Withaar en Richard Beldman.
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Lief en leed
Toch nog onverwacht is overleden: Ali Nijhuis, echtgenote van Albert
Nijhuis, op de leeftijd van 56 jaar.
We condoleren de familie en wensen hen heel veel sterkte toe.

Bij Irene en Maurice Baldizzone werd een zoon
geboren: Morris.
Namens de hele vereniging Blauw Wit ‘66
feliciteren we hen met deze geboorte

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Indeling voorjaarscompetitie
Onlangs heeft de KNVB de indeling voor de voorjaarscompetitie jeugd
gepubliceerd op voetbal.nl.
Bij de indeling is rekening gehouden met de geleverde prestaties in de
najaarscompetitie.
Dat heeft voor onze teams de hieronder vermelde gevolgen:
- JO19-2:
blijft 4e klasse (is laagste klasse);
- MO19-1: van 2e naar 1e klasse;
- JO17-1:
blijft 3e klasse;
- MO17-1 van 1e naar 2e klasse;
- JO15-2D: blijft 3e klasse;
- JO15-3D: van 4e naar 5e klasse;
De Blauw-Witter
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- MO15-1:
- JO13-1:
- JO13-2:
- MO13-1D:
- JO11-1
- JO11-2:
- JO11-3G:
- JO9-1G:
- JO9-2G:
- JO9-3G:

van 2e naar 1e klasse:
blijft 2e klasse;
blijft 4e klasse;
blijft 2e klasse;
blijft 2e klasse;
van 3e naar 4e klasse;
blijft 5e klasse;
blijft 3e klasse;
blijft 5e klasse;
van 6e klasse naar 1e klasse met als nieuwe benaming: JO7-1

Ten opzichte van de najaarscompetitie gaan dus MO19-1 en MO15-1 een
klasse hoger spelen en MO17-1, JO15-3D en JO11-2 een klasse lager.
In deze voorjaarscompetitie spelen de teams 1x tegen elkaar (z.g. halve
competitie). .
De indeling van de voorjaarscompetitie is ook te bekijken op het
publicatiebord in de hal van het clubhuis. De eerste wedstrijden staan
gepland op zaterdag 11 februari..
Voorjaarscompetitie HE35+ en VR25+
Ook de teams van HE35+1, HE35+2, Vr25+1 en VR25+2 zijn op dezelfde
wijze als voornoemde jeugdteams ingedeeld voor de voorjaarscompetitie.
De eerste wedstrijdavond voor HE35+ is op vrijdagavond 3 maart..
VR25+1 en VR25+1 spelen hun thuiswedstrijden op woensdagavond en
de uitwedstrijden in principe op vrijdagavond. Op het moment van “het ter
perse gaan” van deze kopie was het programma nog niet bekend.

‘‘

Anton

‘‘

Jij bent de Senseo van ons team, de enige
getrouwde man aan tafel...
Ferdi Lichtenberg
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Alex Hengeveld Hoofdtrainer & Hoofd
jeugdOpleiding
Blauw Wit heeft Alex Hengeveld aangesteld als Hoofdtrainer en Hoofd
Jeugdopleiding voor het komende seizoen. De huidige coach van VEVO uit
Veessen (45) gaat in Holten Bram Freire opvolgen, die na twee jaar vertrekt.
Alex Hengeveld is woonachtig in Heino en werkzaam bij TrendyHair Company,
werkt nu voor het 3e seizoen bij VEVO uit Veessen. Hij maakte als trainer
naam bij VEVO, dat onder zijn leiding voor het eerst in de historie van de
vierde naar de derde klasse promoveerde. Als trainer stond Alex Hengeveld
eerder onder contract bij verenigingen als Heino, OZC, Nieuwleusen en
VEVO. In 2012 behaalde hij zijn diploma TC2. Als speler is hij actief geweest
bij vv Wijthmen en v.v. Heino.
De clubleiding van Blauw Wit ’66 noemt Alex Hengeveld een trainer die
perfect bij de club past. Enthousiast, zeer gedreven, affiniteit met de jeugd
en een trainer die kan opbouwen.
“Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Hoofdjeugdtrainer en hierdoor
veel affiniteit met jeugdspelers gekregen. Hierdoor kan hij ons van nieuwe
impulsen voorzien”, “Ook als coach bij de senioren heeft hij het laten
zien, om met een dorpsclub te promoveren naar de 3e klasse met jonge
talentvolle spelers”.
Hengeveld: “Het is geweldig om voor een club te mogen werken die
waardering ziet voor het werk wat ik tot op heden heb verricht, “Jeugdspeler
laten doorgroeien naar het 1e elftal, maar ook de individuele spelers/
teamontwikkeling verbeteren, daar ben ik bijzonder trots op”.
Alex Hengeveld omschrijft Blauw Wit ’66 als een club die perfect bij zijn
visie aansluit. “Blauw Wit’66 is weer een stapje omhoog met veel jeugd,
duidelijke ambities en een manier van voetballen die bij mijn visie past.”         
Het bestuur van z.v.v. Blauw Wit ’66 en Alex Hengeveld zien samen uit naar
een vruchtbare en succesvolle samenwerking!
Technische commissie
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
 of telefonisch onder nummer 0548-362512
Nieuw:
• S. (Sofia) Heemskerk, pupil-meisjes, Bushofstraat 1, 7451 EZ Holten,
tel.: 0548-367251, lidnr. 2214 / SF-YX-863, geb. 16-11-2010
• J. (Jurre) Vrieling, pupil, Canadastraat 64, 7451 ZN Holten,
tel.: 0548-751575, lidnr. 2215 / SF-ZM-92M, geb. 07-09-2011
• L. (Linde) Wolterink, pupil-meisjes, Heidevlinder 24, 7451 WX Holten,
tel.: 06-41250125, lidnr. 2216 / SF-YX-91Z
Gewijzigd:

• J. (Jordy) Kamphuis, senior, Dorpsstraat 48, 7451 BW Holten,
•
•
•
•

tel.: 06-49881763, lidnr. 1184 / BN-TH-94S wordt niet-spelend lid
G.J. (Gerben) Meijerink, senior, Mr. G. Vixseboxsestraat 4, 7451 GW
Holten, tel.: 0548-363669, lidnr. 0992 / BN-TG-73G wordt niet-spelend
lid
J.K. (Jarmo) Hartkmap, senior, Raalterweg 16, 7451 CJ Holten, tel.: 0612883774, lidnr. 1268 / FN-NQ-00O wordt niet-spelend lid
S. (Sander ) Haan, senior, Vianenweg 24, 7451 TD Holten, tel.: 0614412984, lidnr. 2132 / FN-JZ-23A wordt niet-spelend lid
B. (Bart) van der Neut, senior-zaal, Looker molen 14, 7451 GN Holten,
tel.: 0548-362367, lidnr. 1600 / LZ-CG-98Y wordt niet-spelend lid

Verhuisd:

• M. (Marloes) Dommerholt, senior-dames 25+ nieuw adres wordt:

Drostenstraat 33, 7451 AJ Holten, tel.: 06-12691997, lidnr. 2174 / LZSN-866
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• M. (Michel) Stam, senior, nieuw adres wordt: Dorpsstraat 31-202, 7451
BS Holten, tel.: 06-23113994, lidnr. 1816 / FR-ZQ-64W

• L.R. (Laura) Overkempe, senior-dames-ns, nieuw adres wordt:

Weversstraat 36, 7451 BC Holten, tel.: 0548-363696, lidnr. 1681 / FPHJ-133

Afmelding:
• D. (Damir) Dacic, senior, Canadastraat 75, 7451 ZK Holten, lidnr. 1761 /
ML-NP-583 (naar vv DES)
• M.A. (Monem) Alfares, junior, Boschkampstraat 14, 7451 GC Holten,
lidnr. 2118 / QX-LH-69Z
• S. (Sam) Rensen, junior-meisjes, Verzetstraat 21, 7451 DL Holten, lidnr.
1903 / NX-QZ-97Q
• M.J. (Mick) Slijkhuis, pupil, Raalterweg 52, 7451 KV Holten, lidnr. 2150 /
RP-BF-537
• D.Y. (Daniël) Nijkamp, senior-ns, Borkeldsweg 19, 7451 SM Holten,
lidnr. 1366 / FV-PT-82P
• F.G. (Freddy) Dijkink, senior, Oranjestraat 53, 7451 CB Holten, lidnr.
1989 / GC-KQ-59F
• C. (Carmen) ter Beest, junior-meisjes, Koolwitje 23, 7451 WT Holten,
lidnr. 1890 / NX-MT-95Y
• G.T.F. (Glenn) ten Berge, senior-ns, Erve Lukensveld 3, 7451 WH Holten,
lidnr. 1256 / FN-MK-28T
• H.J. (Harry) Dul, senior-ns, Kieftenbelt 4, 7451 VK Holten, lidnr. 0476 /
BN-TF-443
• R. (Robin) Meijerink, senior, Bijvanksweg 1, 7451 KN Holten, lidnr. 1364
/ FV-PT-86T
• T. (Thomas) Meijerink, junior, Bijvanksweg 1, 7451 KN Holten, lidnr.
1545 / LV-YY-92D

‘‘

Renger Veldhuis

‘‘

In Mei? Dan kunnen we niet, dan spelen we
de bekerfinale
Andre van der Waal
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Sponsornieuws
Eind november hebben we bezoek gehad van een Chinese delegatie
van CCGrass, de producent/leverancier van de kunstgrasmat op ons
hoofdveld. Het veld op sportpark ‘t Vletgoor blijkt het 100e Fifa Quality
Turf veld te zijn, een kwaliteit aanduiding wat de Fifa wereldwijd hanteert.
Samen met de aannemer van het veld, Salland United, werd door een
beroepsfotograaf een uitgebreide reportage gemaakt. Deze foto’s werden
o.a. gebruikt voor een beurs in Gorinchem waar de Chinese producent zich
in die week presenteerde.
Toch wel bijzonder, wereldwijd zullen de foto’s van ons prachtige
hoofdveld (met de nodige reclameborden) op de beurzen waar CCGrass
aanwezig is, te bewonderen zijn.
Tijdens het bezoek heb ik kort (via een tolk) met de delegatie gesproken
en hun attent gemaakt op plaatsing van een reclamebord. Na wat
mailverkeer over en weer is afgelopen week opdracht ontvangen voor
plaatsing van een reclamebord van CCGrass. Toch wel bijzonder, onze club
Blauw Wit ’66 wereldwijd “in de picture” en een reclamebord van een
Chinese fabrikant langs het veld van een dorpsclub in Overijssel.

‘‘

Dick Beldman

‘‘

Goeie voetballer die van Dijk!
Kees van Dijk (over Virgil van Dijk)
Dat zal vast niet over mij gaan
Marco van Dijk

De Blauw-Witter

februari 2017

11

Beldmantoernooi
Zaterdag 23 December j.l. is weer het jaarlijkse “BELDMAN ZAALVOETBAL
TOERNOOI” gehouden in sporthal ‘t Mossink om de Beldman-trofee. Dit
jaar voor het eerst om de nieuwe trofee, omdat de vorige beker niet weer
boven tafel is gekomen, en omdat het eerste zaalteam deze al 6 keer had
gewonnen. Deze nieuwe trofee is wederom beschikbaar gesteld door de
volgende Beldmannen; Dick, Eppie, Richard, Coby, Jan, Arnoud, Gijs en
Tonnie.
Dit toernooi voor de hogere senioren en A1 begon om 19.30 uur in 2
poules van 4 teams. Na deze poulefase kwam er dus 2 x een 4e plaats, 3e
plaats, 2e plaats en 2 x een winnaar uit, die in de volgende rondes tegen
elkaar uitkwamen. Hoewel er in het begin van het toernooi wat afwachtend
werd gespeeld, waren er later wel mooie fanatieke wedstrijden, van elk 15
minuten, te zien.
Uiteindelijk werd er om de 7e en 8e plek gesteden door ”Real”(2e) en
“Boca Juniors”(A1). Winnaar in deze werd nipt “Real” die dus 7e werd. Om
de 5e en 6e plaats streden de “Harde Kern”(1e) en “FCB”(2e) in de zaal,
waarbij de “Harde Kern” flink uithaalde en met 5-0 hun 5e plek veilig stelde. Plek 3 en 4 werd bestreden door “Dennis,s Bar”(3e) en de
“Playboys”(1e), waarin de “Playboys” met 4-0 duidelijk de beteren waren
en 3e werden.
De grote finale om de nieuwe “BELDMAN-TROFEE’’ ging uiteindelijk tussen het zaalteam “FC Winterberg” en de winnaars van de vorige edities
“Tempomark”(Z1). Hier ontstond een spannende strijd, waar Jurrian Paalman zijn team Tempomark na ongeveer 10 minuten op 1-0 bracht. Maar
FC Winterberg kwam nog terug door een doelpunt van de nimmer verzakende Roy Vrieling, waarna de beslissing moest komen door het nemen
van strafschoppen. Hierin bleek toch Tempomark over de betere zenuwen
te beschikken, waardoor zij de winnaar werden van dit, overigens zeer
sportieve, toernooi.
In de bar van sponsor Bjorn Rustebiel werden later op de avond de prijzen
uitgerijkt, en de scheidsrechters Harry Sjoers en Dirk Jansen bedankt voor
het leiden van de wedstrijden. Tot SPELER van het TOERNOOI werd uitgeroepen: Leander Stam.
Gerrit, Arnoud, Maarten en Tonnie
De Blauw-Witter
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Nacht van Blauw Wit
De 38e editie van de Nacht van Blauw Wit stond zoals gebruikelijk weer
onder leiding van Andre Leushuis en Jeroen Roetgerink, geassisteerd door
Jan Avezaath. Onder hun leiding speelden de deelnemende teams in twee
poules tegen elkaar. Door een late afzegging van Sp. Markelo viel er een
gat in het deelnemersveld dat werd opgevuld daar het 1e zaalteam van
Blauw Wit.
In poule A kwamen Blauw Wit en RKSV goed voor de dag. In de onderlinge wedstrijd bleek het zoals vaker deze avond belangrijk om op voorsprong te komen. In dit geval nam RKSV de leiding en stond die niet meer
af. Ondanks puntverlies in de laatste poulewedstrijd ging RKSV door als
poule winnaar en ging Blauw Wit als nummer twee door naar de halve finales.
In poule B was Rijssen Vooruit duidelijk de sterkste en won alle poulewedstrijden. Het onderlinge duel tussen v.v. Holten en Sp. Eefde moest bepalen welk team als tweede naar de halve finales zou gaan. Eefde was dicht
bij de openingstreffer, maar even later viel hij aan de andere kant. Eefde
drong wel aan maar kon deze achterstand niet ongedaan maken waardoor
Holten als tweede team naar de halve finales ging.
De eerste halve finale ging tussen RKSV en v.v. Holten. RKSV was de behendigere ploeg en was meer in de aanval. Het Holtense verdedigingsblok
stond echter goed en hield het achterin dicht. Ook was Holten snel in de
omschakeling. Toen eenmaal de 0-1 voorsprong daar was moest RKSV nog
meer komen waardoor Holten kon profiteren en de wedstrijd met 1-3 kon
winnen.
De tweede halve finale ging tussen Rijssen Vooruit en Blauw Wit. Even
dacht Blauw Wit mee te kunnen en kwam zelfs in kansrijke positie om een
voorsprong te nemen. Maar met een paar prachtige individuele acties en
rake schoten vanuit alle hoeken liet RV de kwaliteiten spreken. Uiteindelijk
wist RV de wedstrijd met 5-1 te winnen.
In de kleine finale won Blauw Wit de strijd om de derde plaats van RKSV.
De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:		 Hans Brusse			
Coördinator A- en B:
Anthon van Wijngaarden		
Coördinator C- en D:
André Schuppert, Molenbelterweg 7
Coördinator E-, F-, en Mini ’s: Anja Huzen, Oranjestraat 49
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren

tel. 06-11013050
tel. 06-13634997
tel. 363670 / 06-51870842
tel. 365196 / 06-22243769
tel. 06-27161597

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en sterrenleague:
Trainersteam: Martijn Muller, Jori Schuttert,
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-3G:
Maandag van 18.30 - 19.00 uur		
Gert-Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Gert-Jan Ulfman
JO9-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Jan Poortman
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Jacob van Lindenberg
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Martijn Muller
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Edwin Aaftink
JO11-3G: Maandag van 18.00 – 19.00 uur		
Tom en Mark Harting
Woensdag van 18.00 - 19.00 uur 		
Alexander van Dam
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ernst en Niels Fridrichs
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Leander Hofman en Danny Meijerink
JO11-1:
Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur		
Vincent Hagen
Donderdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Freddy Haan
Keepers JO9:
Woensdag van 18.45 - 19.15 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11-2, JO11-3 en MO13-1:
Woensdag van 18.45 - 19.15 uur		
Nathan Hofman
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet
JO13-2:
Dinsdag van 19.00 - 20.00 uur		
Stefan Dijkink
Donderdag van 18.00 - 19.00 uur		
Jasper Kampman
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 17.45 - 19.00 uur Stefan Dijkink
Keepers PUPILLEN:		
Nog niet bekend
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Maandag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur		
Alex van Dam
JO15-3:
Maandag van 18.45 - 19.45 uur		
Jasper Kampman en Jan Maalderink
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Ton Meussen
JO15-2:
Dinsdag van 19.00 - 20.00 uur		
Daan Jalving
Donderdag van 19.00 - 20.00 uur 		
Jasper Kampman
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 17.45 - 19.00 uur Daan Jalving
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Freddy Haan
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Ton Meussen
MO19-1: Dinsdag van 19.00 – 20.00 uur		
Jaap Kruk
Donderdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jaap Kruk en Ruben Hopster
JO19-2:
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Martin Achterkamp
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martin Achterkamp
Keepers JUNIOREN:		
Nog niet bekend
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SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Coördinator 1e en 2e:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Coördinator 3e, 4e, 5e en VR1:
Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
Coördinator H35+:
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Coördinator VR25+:
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

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

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

Bram Freie / Marco Schuiterd
Eric Deijk

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

Niek Hegteler

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

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL (2 teams):
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator en trainer:				
Gerrit Dikkers		
tel. 367551
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In de finale stond Holten weer met een hechte verdediging klaar om het
aanvalsspel van RV te onderbreken. Na een foute pass kon Benjamin Labobar echter de bal over de keeper spelen en zo de 1-0 maken. Holten
moest nu de verdedigende stellingen verlaten om te proberen weer in de
wedstrijd te komen. RV wist zich echter steeds weer onder de druk van
Holten uit te spelen. Toch bleef het tot het einde spannend aangezien het
RV ook niet lukte een tweede doelpunt te maken. Maar RV hield stand en
werd daarmee de winnaar van de 38e Nacht van Blauw Wit. Benjamin Labobar van RV werd verkozen tot speler van het toernooi en Sp. Eefde was
de sportiefste ploeg.
Egbert Rietberg

Gerrit Dikkers toernooi
Het jaarlijks terugkerend ‘Gerrit Dikkers Zaaltoernooi” welke op
vrijdagavond 27 januari 2017 gespeeld werd is ook weer onder genot van
een hapje en drankje goed afgesloten. De eindwinnaar Zaal 2 had in de
poulefase geluk dat het na een gelijkspel tegen Hr35+ 2 “De Spuitgasten”
gelijk had gespeeld maar zij op het einde 1 doelpunt meer gescoord
hadden en poule winnaar werden in poule A.
In poule B werd Veld 5A met good old boys Hans Bekkernens, André
Schuppert en Henk Bolink als het GROLSCH team 1e. In de finale
VOLLDAMPF – GROLSCH werd het 4-1 en bleken de oudjes van GROLSCH
wat minder spirit te hebben op de late avond of was het Timo Sjoers die
nu meedeed bij VOLLDAMPF.
Er werd de hele avond heerlijk ontspannend en inspannend gespeeld in
sporthal ’t Mossink in de grote en kleine zaal dit onder leiding van de
scheidrechters Henk Haverslag, Dirk Jansen, Herman Schutte en Harry
Sjoers.
In de A Poule speelden HERTOG JAN(5B), Balgje, we komen d’r an (Vr 1B),
De Spuitgasten (Hr35+ 1), Volldampf (Z2) en Witte Wieven (Vr35+ A. In
de B poule speelden Grolsch (5A), Bijna Tijd voor Bier (Vr1A), Oale Kearls
(Hr35+ 2), De Suriprofs (4e) en Blauwe Wieven (Vr35+ B). Na de poule
wedstrijden begonnen de onderlinge wedstrijden tussen de nrs. 5, 4, 3,
2 en 1 welke eindigden als volgd: Witte Wieven – Blauwe Wieven 1-2,
De Blauw-Witter

februari 2017

16

Hertog Jan (wns) – De Suriprofs 1-1, Balgje we komen d’r an – Bijna tijd
voor Bier 2-0, De Spuitgasten- Oale Kearls 2 4-2 en Volldamp- Grolsch
4-1.
Aan het eind van de avond werden door de organisatoren van dit toernooi
Gerrit Dikkers en Tonnie Beldman de scheidsrechters bedankt voor het
belangrijke fluiten. en Gijs Beldman voor zijn hulp. Als speelster van dit
zaaltoernooi werd Susan Steenhuis en speler Gert-Jan Ulfman gekozen,
de BEKER en een consumptie ging naar de eindwinnaar VOLLDAMPF.
Het bleef nog lang gezellig onder genot van drankjes en hapjes in BAR ’t
Mossink.

Gerrit Dikkers

Resultaten zaalvoetbal
Zaal 1
Op vrijdag 2 december speelde het 1e de bekerwedstrijd in de derde ronde
thuis tegen Excelsior ’31 14e. Was het in de eerste helft nog een wedstrijd,
we kwamen met 2-0 voor te staan dit onder leiding van scheidsrechter E.
Tamer. De tweede helft werd er regelmatig gescoord met aan het einde
nog twee doelpunten van Excelsior. Eindstand 9-2 winst en weer een ronde
verder.
Op 16 december in de uitwedstrijd tegen Vaassen 1 kwamen we na 4
minuten op voorsprong -Arjan Aaanstoot- maar werd het gelijk hierop
weer 1-1 door een snelle uitval. Door Blauw Wit werden nog enkele keren
zekere doelpunten door de paal gekeerd. Beide teams scoorden elk nog 1
keer voor de rust waarbij Remco op rechts strak en laag doel trof. Na de
rust kwamen we op een 2-5 voorsprong en scoorde Vaassen en het eerste
elk nog een keer. Eindstand 3-6 winst.
Op vrijdag 23 december op het Blauw Wit ’66 “Beldman zaaltoernooi”
werd er met 2 teams meegedaan en kwamen beide teams elkaar in de
finale tegen. Deze wedstrijd eindigde op 1-1 en hier moesten penalty’s de
winnaar brengen, dit gebeurde pas na de 4e waarbij zaal 1A Tempomark de
winnaar werd en ’s avonds de nieuwe beker in ontvangst mocht nemen.
Ook op het zaaltoernooi “De nacht van Blauw Wit ‘66” op vrijdag 30
december werd er meegedaan door het uitblijven van een team uit
Markelo, dit zonder mededinging naar de prijzen.
De Blauw-Witter
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Op vrijdag 6 januari kregen we Teuge SP 1 op bezoek en moesten we
uitwijken naar sporthal De Haverkamp in Markelo. Uit een verre uitgooi
van doelman Niek op Remon werd na 1 minuut al gescoord. Maar ook
Teuge speelde goed mee met snel inkomende spelers en een goed
passende spits welke steeds zijn medespelers goed kon vinden en zij
kwamen voor de rust op een 1-2 voorsprong. Blauw Wit kwam direct
na de rust bij een 4 tegen 3 situatie weer gelijk maar verder zat het in
de afronding voor de blauwhemden niet mee terwijl Teuge met knappe
schoten verder uitliep na een 2-5 overwinning.
Op maandag 9 januari moest er alweer uit gespeeld worden tegen Almelo
FC 5 in Topsporthal IISPA naast het Polman stadion. Erg gemotiveerd en
geconcentreerd werd hier de wedstrijd gespeeld en kwamen we al snel op
een 0-2 voorsprong en maakte Almelo net voor de rust met een punter de
1-2. Na de rust werd het na 1 minuut 2-2 maar hierna kwam Blauw Wit
met snelle uitvallen en een meespelende keeper van Almelo op een 2-6
voorsprong. Almelo maakte in de laatste 5 minuten nog 2 doelpunten –
eindstand 4-6 winst.
De geplande wedstrijd op vrijdag 13 januari werd uit gespeeld door ZVE 1.
De thuiswedstrijd op dinsdagavond 17 januari tegen SK Turkuaz 2 werd
weer verdiend gewonnen met een ruststand van 2-2 en een eindstand
van 5-3. Met enig hectiek werd de wedstrijd afgesloten onder leiding van
scheidsrechter E. Ulukan.
Op maandag 23 januari uit bij HZC 1 in Hattem werd een gelijk opgaande
wedstrijd gespeeld maar was de eindafronding wat minder van Blauw Wit,
HZC had snelle en hard scorende spitsen. Ruststand nog wel 3-3 met goals
van Matthijs 2x en Remon. Na rust scoorde HZC nog 3x - eindstand 6-3
verlies.
Eindconclusie na al deze wedstrijden in deze competitie is dat op
twee teams na elk team van elkaar kan winnen. Met 21 punten uit 13
wedstrijden staat het 1e op een 3e plek en doet nog steeds goed mee.
Zaal 2
Op vrijdag 2 december speelde het 2e de uitwedstrijd tegen de voor ons
nieuwe tegenstander DAVO 6 in sporthal De Scheg in Colmschate. Hier
meende Gerrit Hulsman de tegenstaander wat te moeten helpen met een
eigen goal. Uiteindelijk werd er toch met 4-6 gewonnen mede dankzij
invaller Ruben Hopster.
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Op vrijdag 6 januari werd een uitgestelde thuiswedstrijd tegen Holten 3 in
sporthal De Haverkamp in Markelo gespeeld. Hier bleek Arjan Vorkink over
zoveel energie te beschikken, hij nam de eerste twee doelpunten voor zijn
rekening en dit was ook de ruststand 2-0. Na de rust veranderde Holten
van tactiek en maakte het ons wat lastiger en scoorden zij al in de eerste
minuut; hierop maakte Jan Stam direct weer een goal. Willem de Bruin
scoorde nog voor Holten maar met een mooie combinatie tussen Jan en
Egbert Rietberg werd het 10 minuten voor het einde 4-2 wat ook na sterk
aandringen van Holten de eindstand bleef.
In de uitwedstrijd op 13 januari tegen FC RDC 5 met een coachende
scheidsrechter van RDC kwam er een 2-2 ruststand en een 5-3 eindstand
op het scorebord. Bij een stand van 4-4 werd Gerrit Hulsman met geel uit
het veld gestuurd wegens aanmerking op de leiding (dit is natuurlijk nooit
een excuus) maar leverde ook geen punten op.
Op dinsdag 24 januari thuis tegen Holten 5 met Herman ten Velde, Jan van
Beek en Martin Scheperman op goal werd het een lastige wedstrijd onder
leiding van scheidsrechter A. Groot Hulze. Zij kwamen voor de rust met 0-2
voor en alle inspanningen van Jan, Harry, Timo, Hendri, Bart, Hans, Johan
en Gerrit ten spijt kwam alleen Johan van Dam 5 minuten voor het einde
tot scoren. Eindstand 1-2 verlies.
Vrijdag 27 januari wordt er meegedaan op het Blauw Wit ’66 “Gerrit
Dikkers Zaaltoernooi” met teams van Veld 4, 5, Hr35+ 1, Hr35+ 2, Vr25+,
Vr35+ en Zaal 2. In de poule werden we hier 1e met 10 wedstrijdpunten 20
voor en 5 tegen, 1 doelpunt meer als nr.2 De spuitgasten(Hr.35+ 1). In de
finale tegen Grolsch(5A) maakte Timo met hoofd een mooie goal en werd
er gewonnen met 4-1 en werd de Beker na 3 jaar weer gewonnen.
In het weekend van 3,4 en 5 februari vertrekken er 10 spelers voor een
hoogte stageweekend naar ons vaste verblijf Hotel Central in Winterberg
-skiën – kegelen – skiën - zaalvoetbal – karten – skiën en natuurlijk aprés
skiën.
Met 10 punten uit 10 wedstrijden staat zaal 2 op een 11e plek.
Gerrit Dikkers
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App humor
Al enige jaren kent de Blauw Witter de rubriek voetbal poëzie. Een rubriek
waarin vreemde en grappige opmerkingen langs komen die her en der
binnen de club worden gemaakt. Maar hoeveel fantastische uitspraken
blijven verborgen in de diverse groeps-apps binnen de club? Zoals
onderstaande voorbeeld.
De redactie roept iedereen op om schermprints te maken van vrolijke
gesprekken in de groeps-app of andere digitale voetbalhumor. We zijn
zeer benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen, hopelijk voldoende om
een nieuwe vaste rubriek in het clubblad mee te vullen.
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Interview
1
2
3
4

Naam
Geboren
Beroep
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
19 Voorspelling eredivisie
20 Voorspelling Champions League
21 Favoriete eten
22 Favoriete TV-programma
23 Favoriete vakantieland/-plek
24 Favoriete film
25 Wie verdient er een koninklijk lintje
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Marjan Stevens-Elbersen
4-10-1968
Schoonmaakster
Ledenadministratie
1984 begonnen bij Blauw Wit
en tussendoor 5 jaar GFC
FC Twente
Heb ik niet
Hidde ter Avest
Messi
Van m’n dochters
Kampioenswedstrijd tegen
Markvogels
Grolsch Veste
Blauw Wit
Eredivisie
Jaap Kruk, trainer meiden bij
Blauw Wit (3 x kampioen)
Gertjan Verbeek
Hans Kraay jr.
Saai
FC Twente bij de eerste zes….
geen idee
Macaroni
Voetbalinside/Miljoenenjacht
Turkije
Millénium
Alle vrijwilligers
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Weg met de zomerstop, leve de winterstop?
Al jarenlang wordt volop gediscussieerd over de winterstop. Iedereen vindt
er wat van en dat mag gelukkig. Maar feitelijk hebben we het allemaal
over de zomerstop. Die is te lang. Een sportverslaggever, die ook voor een
opinieweekblad schrijft, was benieuwd wat de voorzitter van de belangenorganisatie daarvan vindt. Welnu: Ik ben fervent voorstander van het Scandinavisch model. Ik vind de winterstop prima. Ik vind de zomerstop niks.
Immers, in de periode wanneer de velden het mooist zijn, ligt het voetballen stil.
En wat een frustratie bij vrijwilligers die in de week van alles voorbereiden
om in het weekend te constateren dat veel werk voor niets is geweest.
En wat denkt u van de toeschouwers die in gure winterse omstandigheden aan de lijn moeten staan. Vooral als het om een inhaal weekend gaat,
dan is er vaak geen centrale afgelasting onder het mom: alles wat door
kan gaan is meegenomen voor het competitieverloop. Er is veel willekeur
van afgelasting i.v.m. slecht weer of slechte velden. In de winterse periode
wordt ook schade aan de velden toegebracht, maar er is een langere herstelperiode nodig. En wat een frustratie bij vrijwilligers die in de week van
alles voorbereiden om in het weekend te constateren dat veel werk voor
niets is geweest.
Ja, je hebt makkelijk praten hoor ik u grommen, er zijn haken en ogen. Jazeker, maar ook mogelijkheden. Ik kijk graag naar de voordelen.
Als we in de periode maart t/m juni en september t/m november de competitie afwerken (of andersom), dan is er grote duidelijkheid over dit feit.
Juli en augustus: vakantiemaanden, terreinherstel, en voorbereiding competitie. De nacompetities is voor een beperkt deel van de clubs weggelegd
en dat mag best doorlopen tot eind juni.
Spelers gaan immer in het reguliere seizoen ook gewoon een weekje op
wintersport, weekendje weg, zonvakantie en halen gewoon hun schouders
op als trainer, leider of medespelers daar wat van vinden.
Het is voor mij niet noodzakelijk dat de competitie klaar moet zijn als er
een EK of WK is. Daar kan rustig omheen worden gepland. Met de huidige
De Blauw-Witter

februari 2017

22

technieken kan het onderhoud van de velden best anders gepland worden
en kan men ook veel langer op het sportpark in de zomer.
En dan het onderwijs. Ik erken dat veel mensen uit het onderwijs onnoemelijk veel werk verzetten als vrijwilliger, maar we hoeven de competities
toch niet om de (school)vakanties heen te plannen? We kunnen rondom
de vakanties als: krokus-, voorjaars-, mei-, hepi-, ingelaste, herfst-, en
‘noem maar op’ vakantie best voetballen. Spelers gaan immer in het reguliere seizoen ook gewoon een weekje op wintersport, weekendje weg,
zonvakantie en halen gewoon hun schouders op als trainer, leider of medespelers daar wat van vinden.
December t/m februari: bekercompetitie, zaaltoernooien, tripjes naar warme oorden.
Wat een voordeel dat de clubs die uitgebekerd zijn lekker met een team
aan zaaltoernooitjes kunnen meedoen. Wat een voordeel voor de clubs
om sociale/sportieve nevenactiviteiten in het clubhuis te kunnen ontwikkelen zodat de omzet in die periode ook doorloopt.
Inhaalwedstrijden: speel die op zomeravonden, gelijk in de week na de
eventuele afgelasting.
Ik weet dat er horden voetballiefhebbers zijn die er anders over denken,
ik weet ook dat vele zuurpruimen vinden dat het allemaal wel zo mag
blijven. En niet te vergeten: de tegenargumenten van de mensen die voor
elke oplossing wel een probleem bedenken. Ook dat mag allemaal. Vrijheid van meningsuiting.
Begrijp me goed, dit is geen aanklacht tegen de competitieleiders, zeker
niet. Ik weet van nabij welke puzzel ze wekelijks hebben op te lossen. Misschien wordt het zelfs wel gemakkelijk voor hen.
Weg met de zomerstop, leve de winterstop.
Jaap Bisschop
Voorzitter Belangenorganisatie Amateurvoetbal Verenigingen
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Jeugdtoppers
De winterstop.. .. Er zijn weinig tot geen
jeugdspelers te vinden deze maanden bij Blauw
Wit. De jonge spelers onder jullie kunnen gebruik
maken van de sporthal voor de trainingen. In het
eerste deel van de winterstop konden de teams
nog best buiten trainen. Door de sneeuw en vorst
is dat in het tweede deel van januari wel lastiger
geworden. Maar daarentegen konden jullie wel
even van de sneeuw genieten! Met de slee naar
school en sneeuwballen gooien. Eind januari ging
zelfs ijsbaan de Noordpool open. Wij hopen dat
jullie hiervan hebben genoten!
In deze editie vinden jullie een mooi verslag van de jongste spelers van
de vereniging . Zij hebben namelijk voor het eerst mee gedaan aan het
kersttoernooi!.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jou stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in FEBRUARI
3
3
3
8
8
8
10
13
15
16

Steijn Bemer
Daniël Klein Velderman
Lotte Koopman
Tom Lenderink
Lucie Veneklaas
Luuk Veltkamp
Maxiem Rensen
Itamar Rozenfeld
Rik Uenk
Matt Grobben
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7 jr
15 jr
16 jr
15 jr
17 jr
18 jr
10 jr
9 jr
12 jr
14 jr

18
18
23
23
23
23
23
24
27
27
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Audry Haijtink
Tim Welgraven
Wessel Bekkernens
Rick Huzen
Sonja Rus
Jens Gorter
Lars Gorter
Naomi Thalen
Lisa ter Steege
Teun Brinks

11 jr
17 jr
11 jr
14 jr
15 jr
15 jr
15 jr
18 jr
10 jr
15 jr
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Kerstzaaltoernooi 2016
Op 28 en 29 december was het tijd voor het 29e kerstzaaltoernooi in
Sporthal ’t Mossink. Dit toernooi is georganiseerd samen met VV Holten.
Na al het kersteten stortte de jeugd zich op de wedstrijdjes in het
toernooi. Ook de mini’s van Blauw Wit waren dit jaar van de partij. De
jongens en meiden waren blij dat er weer een wedstrijdje gespeeld mocht
worden en gingen enthousiast van start. Oei, de tegenpartijen leken wel
wat groot. Maar vol goede moed gooiden ze zich in de strijd. Onder de
bezielende leiding van Mikel en Gerard gingen Jasper, Gijs, Lieke, Yvo,
Sofia, Loek, Ian en Jaap de strijd aan. Vol enthousiasme begonnen ze aan
de eerste wedstrijd tegen DES. In deze wedstrijd is het de kleine spelertjes
niet gelukt om over de middenlijn te komen, maar dat mocht de pret niet
drukken. De tweede wedstrijd was tegen onze eigen JO9-2. Dit werd een
spannende strijd die afgesloten werd met een 0-0. Als laatste mochten de
mini’s het nog opnemen tegen Holten JO9-3. Ze gingen er vol in, maar
helaas kon de pot niet gewonnen worden van deze grote tegenstanders.
Dit alles mocht de pret niet drukken. Met een glimlach verlieten onze
jongens en meiden de zaal: “Jammer, is het nu al afgelopen?!” Op naar
volgend jaar!
Een ieder die mee heeft geholpen, bedankt voor de organisatie!
Namens de mini’s van Blauw Wit!
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Rabo Projectprijs voor Panna
trapveldje Blauw Wit
Maandag 12 december werd door Rabobank Noord en West Twente een
projectprijs uitgereikt aan Blauw Wit ’66. Deze prijs ontving de vereniging
voor de aanleg van een Panna trapveldje voor de jongste jeugd achter het
clubhuis op sportpark ‘t Vletgoor. Op een regio-bijeenkomst in Nijverdal
overhandigde Rabo-medewerkster Ingrid Steenbergen een cheque van
€ 2.500,= aan initiatiefnemer Dick Beldman en penningmeester Mark
Wonnink van Blauw Wit’66.
Het Rabo projectfonds ondersteunt lokale projecten van verenigingen
en stichtingen met een financiële bijdrage. Het bijzondere deze keer
was dat leden van de Rabobank hun stem konden uitbrengen voor een
bepaald project. Het Panna-trapveldje van Blauw Wit kreeg maar liefst
1.000 stemmen en kwam daardoor in aanmerking voor een bijdrage uit
het projectfonds. Op de bijeenkomst in Nijverdal kregen naast Blauw Wit
nog 8 andere verenigingen/instanties uit Noord en West Twente een prijs
overhandigd.
De aanleg van het Panna-veldje stond bij Blauw Wit hoog op het
verlanglijstje. Graag wilden we dit realiseren in combinatie met de aanleg
van het nieuwe kunstgras hoofdveld. Omdat de vereniging zelf de licht- en
sproei installatie van het nieuwe hoofdveld moest bekostigen ontbraken
de financiën voor het Panna-veldje. Door een financiële bijdrage van
een aantal sponsoren en de cheque van het Rabo projectfonds kon het
gewenste trapveldje alsnog aangelegd worden. Het veldje blijkt een
schot in de roos te zijn, niet alleen zaterdags, maar ook op de midweekse
trainingsavonden maken de kinderen er volop gebruik van. Een genot om
naar te kijken, lekker onbezorgd met z’n allen achter een bal aan rennen
en vooral heel veel plezier maken.
Dick Beldman
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BESTUUR:
Voorzitters 		
Wim Borghuis, Aurelia 14
			
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			vacature
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
vacature
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		
Kees van Dijk, Canadastraat 74			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

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

tel. 363378
tel. 06-11 01 30 50
tel. 361320

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

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

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

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

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

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Renger Veldhuis, Kollingserf 73, tel. 36 25 12 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:

De Blauw-Witter

Sportpark ‘t Vletgoor, Dorperdijk 3, 7451 MK Holten.
0548-361319
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