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Van de voorzitter

Voor diegenen die ik nog niet persoonlijk heb gesproken: een goed en gezond 2018. We hebben al met een groot aantal van jullie geproost op het
nieuwe jaar tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie in de kantine. Een flink
aantal jubilaressen werd daar gehuldigd. Ook werd Gerrit Dikkers gehuldigd als EreLid van onze vereniging voor zijn lange staat van dienst.
Wellicht al gelezen op onze site of op Facebook maar we hebben een
nieuwe hoofdtrainer: Helwich Machielsen uit Nijverdal. In goed overleg,
ook met een afvaardiging uit de selectie zelf, is overeenstemming bereikt
voor in ieder geval één seizoen. Helwich, welkom bij Blauw Wit ‘66.
Ook voor Vrouwen 1 is er een nieuwe trainer aangesteld. Dit is Johan Nieuwenhuis en hij is reeds begonnen.
Verder ben ik als voorzitter zeer content met de jonge generatie BlauwWitters die is opgestaan om diverse plekken in bestuur en commissies in te
vullen. Leuke en spontane mensen met frisse ideeeën. Daar wordt iedereen
enthousiast van! Aranka Beldman heeft, samen met haar vriendinnen, de
activiteitencommissie onder haar hoede genomen en zal ook plaatsnemen
in het bestuur. Ook zullen zij het social-media gebeuren oppakken. Blijf
ons dus volgen op FaceBook, InstaGram & Twitter.
Fijn om te zien dat er weer vrijwilligers opstaan. Ook zin om aan te sluiten?
Schroom niet om één van ons aan te spreken.
Verder hadden we in december nog een kampioensteam: de mannen van
de JO17-2 en hun invalkeepster Nynke (MO17-1). In januari waren het de
jongens van de JO13-1 die hun ereronde door het dorp mochten maken!
Top gedaan allemaal! Dit geldt uiteraard ook voor de begeleiders en trainers! Samen werk je ervoor!
De voorjaarscompetitie voor de jeugd gaat weer beginnen. Alle teams zijn
opnieuw ingedeeld en gaan deze 2e seizoenshelft op een wat gelijkwaardiger niveau spelen. De één zal wat meer uitdaging krijgen; de ander zal
nu ook eens een keer kunnen winnen. Plezier staat in ieder geval voorop!
Ik wens jullie allemaal mooie en sportieve wedstrijden toe!
Groet, Erik Huzen
Jullie voorzitter
De Blauw-Witter

februari 2018

2

Gun-factor
De gebaartjes die Ziyech dit weekend maakte naar het publiek (na de
3-1 winst op NAC Breda) zijn typerend geworden voor de Ajacied; het
publiek laten weten hoe hij over hun gemopper en fluitconcerten denkt,
stamt ook al uit de tijd bij FC Twente. Verdient hij hiermee meer begrip en
onderkenning? Of werkt dit nog meer in zijn nadeel?
Schahin, de spits van Roda JC liet zich ook laatdunkend uit over het
fluitende publiek in de wedstrijd tegen Heerenveen, de vinger op de lippen
betekende een hint naar de toeschouwers dat hij het zat was. Na afloop
meldde hij: ’We spelen tegen twaalf man en dat in een thuiswedstrijd; we
hebben juist de steun hard nodig! ‘
Bij Voetbal Inside reageerde Van der Gijp met de inmiddels ingeburgerde
term ‘gun-factor’. Hij noemde Luuk de Jong en Steven Berghuis die door
de gun-factor geen striemende fluitconcerten over zich heen krijgen,
Cristiano Ronaldo en Ziyech krijgen dat wel.
Wat is dat precies: ‘gun-factor’. In De Stentor van maandag 5 februari werd
ook Joshua Brenet van PSV genoemd met deze factor, Feyenoord een jaar
geleden ook in aanloop naar de titel.
In de zakenwereld duikt deze term ook op: dat je dicht bij jezelf blijft en
dat je een ‘gever’ bent, niet een ‘nemer’. Dat je jezelf in dienst stelt van
de anderen, de ander groter maken dan jezelf. Michel Cobben noemt het
authentiek gedrag en interesse tonen. Zijn definitie is: ‘Het geheel aan
persoonlijke omstandigheden die maken dat een ander jou iets gunt.’
Dan begrijp ik ook dat Kuijt en Messi deze factor wel wordt gegund, die
vinden het publiek belangrijker dan zichzelf, in ieder geval zo lijkt het.
Ik denk dat het met Ziyech en een deel van de Ajax-fans nooit meer goed
zal komen.
Alex
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Agenda Seizoen 2017-2018
2 maart 2018
16 maart 2018

Klaverjasavond
Lotenactie Blauw Wit

3/4 april 2018
6 april 2018
10/11 april 2018
24/25 april 2018

Kwartfinales Championsleague
Klaverjasavond
Kwartfinales Championsleague (returns)
Halve finales Championsleague

1/2 mei 2018
26 mei 2018
26 mei 2018

Halve finales Championsleague (returns)
Laatste competitieronde veldvoetbal
Finale Championsleague

2 juni 2018
16 juni 2018
23 juni 2018

Mr. Knijff toernooi
Stratenvoetbaltoernooi (‘t Vletgoor)
Totaaldag

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

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		Maart		18 maart		29 maart
		Mei		29 april		10 mei
		Juni		3 juni			14 juni
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Nieuwe commissie voor coördinatie
activiteiten
Na een paar jaar van afwezigheid, is hij er weer: De Activiteitencommissie!
Maar dit keer wel in een iets andere vorm. Wat houdt dat in?
Wij zullen het aanspreekpunt van activiteiten zijn en de organisatie
gaan coördineren. Het uitvoeren van de activiteiten hopen we net als
het afgelopen seizoen, samen met de seniorenteams te doen! Bij elke
activiteit zal één van ons verantwoordelijk zijn, die in samenwerking met
jullie de activiteit zal organiseren. Daarnaast willen we nieuwe activiteiten
in het leven roepen. Dus heb je ideeën, vragen, of opmerkingen over een
activiteit, dan kan je ons benaderen op activiteiten@blauwwit66.nl
Ilonka, Chantal, Tess, Aranka en Tamar Floor

Lotenactie

Op vrijdag 16 maart gaat de jeugd weer langs de deuren met de jaarlijkse
lotenactie. Vanaf dit jaar mag alle jeugd meedoen om zoveel mogelijk
geld op te kunnen halen voor onze vereniging. We beginnen dan ook om
17:00 uur met het uitgeven van de loten. Er zijn 3.000 loten te verkopen.
De trekking van de lotenactie zal uiterlijk 30 april plaatsvinden. Sponsoren
worden op dit moment benaderd om mooie prijzen ter beschikking te
stellen. We kijken uit naar een mooi resultaat. Alvast dank voor jullie
medewerking.

‘‘

Namens de Lotenactie
Roy, Mariël en Hester

‘‘

Zou Alex goed gemutst zijn vandaag?
Jasper Kampman

De Blauw-Witter

februari 2018

5

Nieuw contract Grolsch

Ook de komende jaren kan er in de kantine weer worden genoten van een
Grolsch biertje. In december heeft Blauw Wit namelijk een nieuw vijfjarig
biercontract met Grolsch afgesloten.
Het biercontract liep 1 januari 2018 af en daarom hebben we vanaf juni
met verschillende brouwers gesprekken gevoerd en diverse aanbiedingen
vergeleken. Uiteindelijk bleek Grolsch ook voor de komende jaren de beste
partner voor Blauw Wit te zijn.

Kantinecommissie

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 Köllingserf 73 7451 XB Holten

Nieuw:
•
N.F.N. (Nienke) Hopster, senior-dames-25+, Heidevlinder 1, 7451 WX Holten,
tel.: 0548-789149, lidnr. 2261 / SP-RJ-92R
•
S. (Sven) Haan, pupil, Beusebergerweg 52, 7451 NE Holten,
tel.: 0548-546718, lidnr. 2262 / SP-SR-24L, geb. 07-05-2012
•
M.J. (Mathieu) Meijeirink, senior, Broekweg 1, 7451 MJ Holten,
tel.: 0548-363802, lidnr. 2263 / GK-VV-09G
•
J. (Johan) Nieuwenhuis, senior-dames trainer, Clara Schumanstraat 38, 7204 PV
Zutphen, tel.: 0575-779762, lidnr. 2264 / BS-BL-03D
•
E.G. (Esmee) Stam, senior-dames, Veeartsenijstraat 39, 3572 BT Utrecht,
tel.: 06-34750832, lidnr. 1831 / NK-QR-04D
Gewijzigd:
•
H.R. (Rolf) van Kreij, senior, Mossinkserf 23, 7451 XD Holten,
tel.: 06-16808441, lidnr. 1410 / FF-MG-049 wordt spelend lid zaal
•
A.M. (Arian) Vorkink, senior, Doorlopendijk 8, 7451 XD Holten,
tel.: 06-55882122, lidnr. 1438 / BN-TH-05W wordt niet spelend lid veld+zaal
•
G.W. (Wim) Borghuis, senior, Aurelia 14, 7451 WV Holten,
tel.: 06-51634781, lidnr. 1864 / MJ-SY-30N wordt niet spelend lid
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Verhuisd:
•
M. (Matthijs) de Jong, senior, nieuw tijdelijk adres wordt: Landuwerweg 8, 7451 SP
Holten, tel.: 06-30822363, lidnr. 1952 / BP-SW-76C
•
S. (Sasha) Nijkamp, pupil, nieuw adres wordt: Schuttersweg 5, 7451 AV Holten,
tel.: 06-350744653, lidnr. 2017 / PX-ZT-05I
•
B.N.M. (Matthijss) Hulsman, senior-ns, nieuw adres wordt: Dorpsstraat 52, 7451 BW
Holten, tel.: 06-36302504, lidnr. 1382 / FF-TZ-14O
•
M.R.A. (Myrthe Rosan) Verveda, senior-dames, nieuw adres wordt: Spade 15, 7451 XZ
Holten, tel.: 06-29469679, lidnr. 1996 / GJ-DV-888
•
A. (Arjan) Aanstoot, senior-zaal, nieuw adres wordt: IJsselstraat 109, 7333 HL
Apeldoorn, tel.: 055-3665621, lidnr. 0879 / BN-TG-40E
•
T.F. (Tiemen) Scholman, junior, nieuw adres wordt: Helderman 7, 7451 VR Holten,
tel.: 0548-366888, lidnr. 1788 / MM-SN-86C
•
F.H.J. (Henk Jan) Scholman, jeugdleider, nieuw adres wordt: Helderman 7, 7451 VR
Holten, tel.: 0548-366888, lidnr. 2240 / SN-WX-52U
•
M.J. (Marije) Scholman, pupil-meisjes, nieuw adres wordt: Helderman 7, 7451 VR
Holten, tel.: 0548-366888, lidnr. 2243 / SN-WX-674
Afmelding:
• A.F. (Floor) Haan, junior-dames, Erve Teeselink 24, 7451 WE Holten
lidnr. 1839 / NN-HK-507 naar Rigtersbleek
• J.G. (Jan) Poortinga, senior, Burg. van de Borchstraat 41, 7451 CG Holten,
lidnr. 1519 / FZ-SS-76I
• S. (Sander) Haan, senior-ns, Zeis 8, 7451 XW Holten, lidnr. 2132 / FN-JZ-23A
• H.F. (Ferdi) Lichtenberg, senior-35+, Keizersweg 8, 7451 CS Holten,
lidnr. 2211 / BN-TB-56D

‘‘

Renger Veldhuis

‘‘

Af en toe moet je schipperen..
Gerrit Bronsvoort, “Schippers Gert”
Krijgt Harry nog een biertje? Hij heeft voor
nog geen half biertje gespeeld...
Gerrit Hulsman
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Bewaren = Sparen !!!!
Soms worden afvalmaterialen weggegooid zonder dat men weet dat dit
misschien nog van waarde kan zijn. De onderhoudsgroep maakt de lezers
erop attent dat men het volgende op ons sportpark kwijt kan:
Frituurvet en bakolie: vooral straks na de feestdagen zitten veel mensen
met gebruikte bakolie of frituurvet. Dit kunt u kwijt in de 2 grote blauwe
vaten die achter het clubhuis staan.
Doppen van flesjes: misschien nooit aan gedacht, maar ook doppen
van flesjes zijn van waarde. We praten dan over doppen van bier- en
frisdrankflesjes die ingeleverd kunnen worden bij de bar van ons clubhuis.
Oud IJzer: Ook oud ijzer (geen wit/bruin goed) en oude kabels en draad
kan men afgeven op het sportpark. Wij slaan het op en periodiek zorgen
wij dat alles op de juiste plek terecht komt.
De onderhoudsgroep is elke maandag- en vrijdagmorgen van 8.00 tot
12.00 uur op het sportpark aanwezig om bovenstaande in ontvangst
te nemen en helpen u graag met het “lossen” van genoemd afval. Het
“inlevermateriaal” geldt niet alleen voor onze eigen leden of donateurs.
Ook van je buren, familie, vrienden en bekenden nemen wij het graag in
ontvangst. Van harte aanbevolen!!!!!
Onderhoudsgroep
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Jubilarissen gehuldigd op
nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari werd aansluitend op een senioren mix toernooi de
Nieuwjaarsreceptie gehouden. Zoals gebruikelijk werden op deze
bijeenkomst ook alle jubilarissen met 25-, 40- en 50- jarig lidmaatschap in
het zonnetje gezet. Voorzitter had voor alle jubilarissen wat informatie “uit
de oude doos” gevonden om hun loopbaan bij Blauw Wit te typeren.
Tevens werd Gerrit Dikkers gehuldigd die op de laatste ledenvergadering
was benoemd tot erelid van de vereniging. Dit vanwege zijn uitzonderlijke
inzet voor de vereniging waaronder 38!! jaar als coördinator van het
zaalvoetbal. In de algemene ledenvergadering in november werd hij al
benoemd door de ledenvergadering, tijdens de nieuwjaarsreceptie werd
hij hiervoor gehuldigd.
Al die jaren heeft Gerrit dus de zaal activiteiten gecoördineerd. Maar hij
deed niet alleen wat nodig was, hij was ook een echte voortrekker. Zorgde
dat de zaalafdeling in beeld was, “ronselde” wat spelers als een team krap
kwam te zitten en organiseerde ook regelmatig de randzaken zoals een
team uitje.
Tot het einde speelde Gerrit nog mee in de zaal. Tot een paar jaar geleden
in geval van nood zelfs nog als speler, maar ook de laatste jaren trainde
hij nog af en toe mee. Met de jaren had hij meer zwachtels nodig om zijn
knieën te ondersteunen, en het loopvermogen was natuurlijk inmiddels
een stukje minder. Maar zelfs in zijn laatste training schoot hij nog even
met “buitenkantje rechts” de bal in de kruising.
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Hoe older hoe gekker....
Gerrit Dikkers
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Naast de zaalactiviteiten organiseerde Gerrit ook diverse zaaltoernooien.
De bekendste natuurlijk het Gerrit Dikkers toernooi waarin de recreatie
veldteam uitkomen tegen recreatie zaalteam(s). En iedereen kent Gerrit
natuurlijk vanwege de kaas en worst die hij altijd regelt voor na het
toernooi en de marsjes, twixen of snickers die de ploeg op de laatste
plaats altijd wint.
Ook van het jaarlijkse uitstapje naar Winterberg was hij de initiator, en
organisator in de begin jaren. Maar ook de laatste jaren is hij nog steeds
degene die het voortouw neemt en als iedereen naar bed wil met het
voorstel komt nog even naar de discotheek te gaan.
Ook buiten de zaalafdeling heeft Gerrit diverse activiteiten uitgevoerd.
Variërend van ledenadministratie en bezoeken van de donateurs tot het
aantrappen van de velden op maandag morgen. Gerrit heeft zich dus op
veel gebieden al vele jaren actief voor Blauw Wit en daarom nu benoemd
tot erelid van de vereniging.
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Trainersnieuws
Johan Nieuwenhuis heeft 18 januari getekend voor de functie van trainer
bij VR1. Hij neemt per direct de plaats over van Gijs Klein Nagelvoort die
ad interim als trainer fungeerde na het vertrek van de trainer in september.
Wij wensen Johan en de groep veel plezier en succes toe!
Helwich Machielsen wordt de nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen
2018-2019. Als voetballer heeft hij de gehele jeugdafdeling doorlopen
om vervolgens bijna 10 jaar in RKSV de Zweef 1 te hebben gevoetbald
op hoofdklasse niveau. Na zijn voetballoopbaan was hij eerst Technisch
Coördinator en daarna vooral trainer binnen de jeugdafdeling van RKSV de
Zweef.
Helwich is geen onbekende voor de hoofdmacht van Blauw Wit ’66 daar
hij de laatste twee jaar hoofdtrainer is geweest bij v.v. Kloosterhaar. Wij
wensen Helwich een goede 2e seizoenshelft toe bij v.v. Kloosterhaar en
heten hem alvast welkom bij onze vereniging.

Technische commissie

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Bekerresultaten
Zoals in clubblad nr.2 vermeld hebben maar liefst 6 teams hun bekerpoule
weten te winnen, t.w.:
het 5e, MO17-1D, JO15-1, JO13-1, JO11-1 en JO8-1G.
Van deze 6 teams hebben het 5e, MO17-1D en JO-15-1 inmiddels de
eerste knock-outronde gewonnen:
De stand van zaken van deze 6 teams is thans als volgt:
Het 5e heeft de 1e knock-outronde bereikt door op zaterdag 16 december
de thuiswedstrijd tegen Enter Vooruit 6 , na een 1-1- eindstand, via
strafschoppen te winnen. Vervolgens op zaterdag 10 februari jl. “uit” tegen
Excelsior ‘31 13 in de 1/8-finale.
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MO17-1D is eveneens een ronde verder gekomen dank zij een 5-3 zege
op SP Lochem MO17-1 op woensdagavond 1 november. De tegenstander
in de volgende ronde is op dit moment nog niet bekend.
Ook JO15-1 was succesvol in de 1e knock-outronde. Op zaterdag 16
december werd op eigen terrein, na een 2-2- eindstand via strafschoppen
gewonnen van ATC ’65 JO15-3 uit Hengelo (O).Ook voor dit team is de
tegenstander in de volgende ronde nog niet bekend.
JO13-1 moest in de 1e knock-outronde op zaterdag 3 februari jl. in een
thuiswedstrijd met 0-2 zijn meerdere erkennen in NEO JO13-3 en is dus
uitgeschakeld.
Ook JO11-1 is uitgeschakeld in de 1e knock-outronde. Het verloor op
zaterdag 16 december de thuiswedstrijd tegen Go Ahead D. JO11-2,
eveneens met 0-2.
Voorts is het eerste zaalteam ook nog steeds actief in de beker. In de
“zaalbeker” wordt direct begonnen met het knock-outsysteem.
In de 1e ronde werd met 3-4 gewonnen van Excelsior ’31 ZA5, waarna
in de 2e ronde in eigen sporthal Excelsior ’31 ZA9 met 12-4 werd
“opgerold”. In de 3e ronde ging het moeizamer en werd in Rijssen, na een
4-4- eindstand, Excelsior ’31 ZA7 via strafschoppen verslagen. In de 4e
ronde eindelijk geen Excelsior ‘31-team meer als tegenstander, maar een
uitwedstrijd tegen Apeldoornse Boys ZA3. 2 februari jl. werd ook die horde
werd succesvol genomen middels een 3-5 zege.
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:
- JO19-1:
blijft 3e klasse;
- JO17-1:
van 2e naar 3e klasse;
- JO17-2:
van 4e naar 3e klasse;
- MO17-1
blijft 2e klasse;
- JO15-1:
van 3e naar 2e klasse;
- JO15-2:
blijft 4e klasse;
- MO15-1:
blijft 2e klasse:
- JO13-1:
van 2e naar 1e klasse;
De Blauw-Witter
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- JO13-2:
blijft 4e klasse;
- MO13-1:
blijft 2e klasse;
- JO11-1
van 3e naar 2e klasse;
- JO11-2G:
van 4e naar 5e klasse;
- JO11-3G:
blijft 6e klasse;
- JO9-1G:
blijft 4e klasse;
- JO8-1G:
blijft 2e klasse;
- JO8-2G:
blijft 3e klasse;
Ten opzichte van de najaars-competitie gaan dus JO17-2, JO15-1, JO13-1
en JO11-1 een klasse hoger spelen en JO17-1, JO112G 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 17 februari..
Voorts zijn 2 4x4-teams ingeschreven voor de onderlinge competitie van
clubs uit de (Sallandse) regio In de najaars-competitie werd daaraan niet
deelgenomen.
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 23 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

‘‘

Ik hoef niet op de meiden af te stappen, ze
komen wel af op mijn pasjes.
Jurgen van Dijk
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Hans Brusse			
tel. 06-11013050
Coördinator JO19- en JO17: Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
tel. 366481 / 06-51078189
Coördinator JO15- en JO13: André Schuppert, Molenbelterweg 7
tel. 363670 / 06-51870842
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s: Leonie Heemskerk, Bushofstraat 1 tel. 365196 / 06-22243769
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren tel. 06-27161597
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en sterrenleague:
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO8-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
JO8-1G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
MO11-1: Dinsdag- en donderdag van 17:45 – 18:45 uur Lucie Veneklaas en Sophie Bekkernens
JO11-3G: Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Tom Harting
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur 		
Tom Harting
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
JO11-1:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur		
Rene van de Berg
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet, Jorieke Meijerink
JO13-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Jasper Kampman
Keepers PUPILLEN:		

Rene van den Berg

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

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

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

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

tel. 366378

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

Alex Hengeveld
Henk Berenschot

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

Jochem Stam

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

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Contrast
Contrast is het verschil tussen tegenstellingen, aldus Wikipedia, de
moderne Dikke van Dale. Een contrast is bijvoorbeeld het verschil tussen
een goede scheidsrechter en een thuisfluiter. Ook kunstgras is een groot
contrast met echt gras.
Nog een voorbeeld is hoe sommige mensen met een chagrijnig hoofd
zuchtend en steunend een volgeladen boodschappenkar de supermarkt
uitduwen, terwijl iets verderop mensen met een grote glimlach een pakket
boodschappen van de Voedselbank in ontvangst nemen. Zo’n zelfde big
smile was ook te zien op het gezicht van Jan ter Weel, de voorzitter van
de Voedselbank toen Mark en Jan hem namens de Vrienden van Blauw Wit
een cheque van € 500 overhandigden. Ze zijn erg blij met de aandacht en
de ondersteuning. En we werden direct uitgenodigd om een keer met de
hele vrienden-club langs te komen.
Door een misverstand was Jan in de veronderstelling dat de overhandiging
van de cheque misschien wel live op TV Oost zou komen. Een groter
contrast met de werkelijkheid is bijna niet denkbaar. Op het afgesproken
tijdstip was er eerst helemaal niemand aanwezig bij ‘de oude Plus’, de
locatie van de Voedselbank. Dus stonden we eerst een tijdje op een koud
en winderig hoekje te lachen om de woorden die we op TV hadden willen
zeggen. De inderhaast opgetrommelde en van de atletiekbaan geplukte
voorzitter ontving ons daarna hartelijk (in strakke hardloopbroek). Na een
uitgebreide rondleiding en koffie gingen we ook wij weer met een big
smile huiswaarts, namijmerend over ons gemiste tv-debuut.
Naschrift: inmiddels is afgesproken dat we vrijdag 23 maart ’s avonds
om 19.30 uur op de koffie gaan bij de Voedselbank. En om dat bezoek
in stijl en ook voor het contrast goed af te ronden, drinken we na afloop
natuurlijk nog wel ergens onderweg een paar gele rakkers.
Mark Wonnink en Jan Stam,
Namens de Vrienden van Blauw Wit
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Resultaten Zaal
Zaal 1
Op 12 januari begon zaal 1 sterk aan het nieuwe jaar met een 2-6
overwinning uit bij Teuge. Direct na het weekend op 15 januari werd dit
voortgezet met een 2-8 overwinning bij VSCO. Een knappe overwinning
gezien daarmee VSCO werd voorbijgestreefd op de ranglijst. Op 2
februari was er weer een bekerwedstrijd. Na in de voorgaande wedstrijden
Excelsior 5, 9 en 7 te hebben uitgeschakeld was nu Apeldoornse Boys
3 de tegenstander. Ook hier wist zaal 1 te winnen waardoor het net als
vorig seizoen weer ver komt in de bekercompetitie. Op 9 februari kwam
koploper FC Sedap op bezoek. Lange tijd kon zaal 1 mee en bleeft het
verschil beperkt. Met wat meer geluk, paal en lat werden geraakt in de
slotfase, had men het de koploper nog moeilijk kunnen maken. Maar dat
was niet het geval dus ging de koploper met een kleine 2-4 overwinning
naar huis. Zaal 1 staat hiermee 6e, en met nog een paar wedstrijden
minder gespeeld doet het volop mee in de tweede groep achter de
ongenaakbare koploper FC Sedap.
Zaal 2
Ook zaal twee begon het seizoen goed met twee overwinningen. Op 12
januari kwam Voorwaarts Twello op bezoek. Blauw Wit nam het voortouw
en bouwde een marge op. In de slotfase werd deze marge nog bijna
weggegeven, maar gelukkig bleef er met 7-6 net voldoende marge over
om de 3 punten in de tas te steken. Een week later kwam SV Twello langs.
Blauw Wit scoorde er lustig op los en bouwde weer een mooie marge op.
Dit keer wist het die marge goed vast te houden en met 9-5 te winnen.
Zaal 2 staat hiermee momenteel 6e en kan met de wedstrijden die het nog
tegoed heeft wellicht zelfs nog 1 of 2 plaatsen stijgen op de ranglijst.

‘‘

Egbert Rietberg

‘‘

Blauw Wit draait OM het eerste, maar OP
het derde!
Dennis Rietman
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Geslaagd Beldmantoernooi

Het op vrijdag 22 december gespeelde BELDMAN ZAALTOERNOOI voor
de hogere senioren en junioren is weer geslaagd en sportief verlopen in
sporthal ‘t Mossink.
Het zaalteam TEMPOMARK, vijf jaar toernooiwinnaar moest deze avond
in de beslissende laatste wedstrijd van de avond tegen het selectieteam
DE PLAYBOYS hun meerdere accepteren met een duidelijk verlies van 0
– 3. Deze laatste wedstrijd was een van de topwedstrijden van de avond
met een gedreven Nick Dijkink en technisch goed spelend jong team met
een goed keepende Maurits Beldman. (geen familie van de Blauw Wit ‘66
-Beldmannen).
De meeste teams moesten even wennen aan het korte spel maar pakten
het later goed op, met elk 1 keer spelend in de Rietbergzaal en de
andere 4 wedstrijden in de sporthal. Werden er het begin nog grote
uitslagen genoteerd wanneer er tegen de junioren van A1 werd gespeeld,
deze begonnen steeds beter te spelen met lagere verliespartijen; hun
onderlinge wedstrijd werd 3-4 voor Flamingo. Ook het team van Marten
Hulleman bracht power in de strijd met een vaak uit zijn doel sprintende
Marten. Het S2-De Harde Kern had hun leider Martin van Dijk op goal en
deze keepte als oud keeper voortreffelijk. Het zaalteam met deze keer
Edwin Aaftink in de goal wonnen al hun wedstrijden behalve de laatste
o-zo beslissende tegen S1-De Playboys.
Deze avond werd in één poule een halve competitie gespeeld met 6 teams
waarbij de volgende eindstand werd bereikt: S1-De Playboys, Zaal 1Tempomark, S2-De Harde kern, 3e-El Presidente, A1 A-Boca Junior en A1
B-Flamingo.
Als winnaar van het toernooi om de BELDMAN TROFEE - S1-De PLAYBOYS
werd deze trofee overhandigd door Arnoud Beldman en ontvingen zij een
traktatie van BAR ’t Mossink Björn Rustebiel. Als speler van de het toernooi
werd Ilja Spijker verkozen als jong veelbelovend talent.
Aan het eind van de avond werden de scheidsrechters Henk Finke, Dirk
Jansen en Harry Sjoers bedankt voor het fluiten en de wedstrijdleiders
Arnoud Beldman, Gijs Beldman en Maarten Kruimelaar voor hun
medewerking en ontvingen elk een traktatie uit handen van toernooileider
Gerrit Dikkers.
Gerrit Dikkers
De Blauw-Witter
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Nacht van Blauw Wit

Op vrijdag 29 december werd alweer de 39e Nacht van Blauw Wit
gespeeld. Onder leiding van de vaste scheidsrechters André Leushuis en
Jeroen Roetgerink, geassisteerd door Jan Avezaath werden de wedstrijden
in sporthal ’t Mossink afgewerkt.
In poule A streden Blauw Wit, SC Markelo, SV Enter en v.v. Holten tegen
elkaar. Markelo, Blauw Wit en Holten deden weinig voor elkaar onder.
Na zijn laatste wedstrijd was Blauw Wit zeker van de volgende ronde. SC
Markelo en v.v. Holten speelden tegen elkaar en slechts één van beide kon
Blauw Wit nog inhalen. Holten moest winnen om door te gaan, Markelo
had genoeg aan een gelijkspel. De kansen keerde meerdere keren tijdens
de wedstrijd, maar Holten trok uiteindelijk aan het langste eind en werd
poule winnaar. Blauw Wit ging door als nummer twee.
In poule B waren Eefde, Harfsen, Rijssen Vooruit en een tweede team van
Blauw Wit actief. Ook hier waren de teams aan elkaar gewaagd en werden
spannende wedstrijden gespeeld. Eefde werd uiteindelijk poulewinnaar en
Blauw Wit ging ook hier via de 2e plaats door naar de halve finales.
In de eerste halve finale kreeg Blauw Wit al snel een doelpunt tegen van
Eefde. De rest van de wedstrijd was voor Blauw Wit, maar een doelpunt
wilde niet vallen waardoor Eefde de finale bereikte.
In de andere halve finale kon Blauw Wit 2 lange tijd Holten van zich af
houden, maar in de slotfase wist Holten toch te scoren en werd zo de
tweede finalist.
In de finale kwam Holten al snel op voorsprong en kon daarna zijn
favoriete spelletje van verdedigen en uitbreken spelen. Eefde zette wel aan
maar kwam er niet door en toen Holten nogmaals scoorde was de strijd
gestreden en was Holten de winnaar van de Nacht van Blauw Wit.

De Blauw-Witter

februari 2018

‘‘

‘‘

Ik heb het eerste wel helpen promoveren
vorig jaar...
Daniel Kampman
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BLAUW WIT 4 OLÉ winnaar van Het
“Gerrit Dikkers Zaalvoetbaltoernooi”
Vrijdag 26 januari werd dit jaarlijkse winter zaalvoetbaltoernooi gehouden
in sporthal ’t Mossink voor de lagere senioren teams en zaal. Dit jaar
hadden we 1 poule met 5 heren teams enkele competitie en 1 poule
met 4 dames teams welke een dubbele competitie speelden. Met 4
eindwedstrijden tussen de heren en dames teams, met als algemeen
winnaar BLAUW WIT 4 OLÉ welke met 5 doelschoppen tegen DE SLOPERS
-Vr2 beslist werd. Dit werd aan het einde van de avond als positief ervaren.
Er ontstonden mooie spannende wedstrijden waarbij alle teams met
punten eindigden. Bij de damesteams waren de verschillen iets groter
maar er werd tot het einde door allen enthousiast gevoetbald. Poule
winnaar werd hier DE SLOPERS- Vr. 2 welke met een beter doelsaldo van
+ 28 als eerste eindigde, met als 2e DE WITTE WIJN WIEVEN, 3e YVONNE’s
KEUS en 4e VROUWEN 2.0.
In de herenpoule was het tot het einde spannend en werd outsider het
team BLAUW WIT 4 OLÉ eindwinnaar met 8 punten en doelsaldo evenveel
als het zaalteam VOLLDAMPF maar één doelpunt meer gescoord. Als 3e
eindigde STIEFBEEN & ZOON - 5e, 4e THERAPEUTEN - Hr.35+ en als 5e
TEAM FOUR - 4B.
Aan het eind van de avond werden door de organisatoren van dit
toernooi, Gerrit Dikkers en Tonnie Beldman, de scheidsrechters Herman ter
Harmsel, Martin Kerkdijk, Marcel Nijhof en Harry Sjoers bedankt voor het
belangrijke fluiten en Arnoud Beldman en Maarten Kruimelaar voor hun
hulp.
Als speelster van dit zaaltoernooi werd verkozen Renee Tuitert en speler
Erik Paalman, de BOKAAL en een consumptie ging naar de eindwinnaar
BLAUW WIT 4 OLÉ. Hierna bleef het nog lang gezellig onder het genot van
drankjes en hapjes in BAR ’t Mossink.
Gerrit Dikkers
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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
De Blauw-Witter

Wilma Brummelman-Agterkamp
16-1-1968
groepsleerkracht basisonderwijs
Meestal begin ik achterin…vreemd!
Ongeveer 15 jaar in het 1e van
Witkampers en sinds 2 jaar bij
Blauw Wit VR25+
Ajax
Barcelona
Frenkie de Jong
Lionel Messi
Die van Bergkamp tegen Argentinië
was wel een beauty.
Kampioenswedstrijd Ajax- Twente.
Ajax kreeg de 3e ster!
de Adelaarshorst
Ajax
ajax.nl
Trainers die aanvallend voetbal
willen spelen.
Heb ik niet.
Niet van dat gedram…gewoon
objectief.
Bouwen aan een nieuw, jong team.
Het wordt lastig, maar ik zeg AJAX.
Het team dat het aanvallendst
speelt.
Broodje gezond
Studio Sport
Noorwegen
euh..heb ik eigenlijk niet.
Alle vrijwilligers binnen de club.
Zonder hen geen potje voetbal.
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4 redenen waarom je in 2018 gewoon
weer moet gaan voetballen
Heb jij ooit het besluit genomen om te stoppen met voetbal? In het rijtje
slechtste keuze’s van je leven staat dat waarschijnlijk op 1. Wat dacht je
wel niet? Maak die beslissing ongedaan en ga voor een terugkeer na de
winterstop. Als onderstaande vier redenen niet genoeg zijn dan weten wij
het ook niet meer.
Goed voor je fitheid
Door elke week twee keer te trainen en in het weekend een wedstrijd te
spelen krik je jouw conditie helemaal op. Sinds je gestopt bent is je fitheid
waarschijnlijk achteruit gehold en dat is allesbehalve fijn. Geef maar toe.
Zeker wanneer je een droge kantoorbaan hebt, is het wel eens fijn om
buiten tegen een bal aan te schoppen en actief te zijn. Hup, die wei in!
Minder kans op psychische stoornissen
Volgens het Trimbos instituut hebben mensen die sporten minder kans op
depressies, fobieën en angststoornissen. Voetbal is dus niet alleen goed
voor je fysieke gesteldheid, maar ook mentaal blijf je sterk.
Upgrade voor sociale leven
Na de tweede komt de derde helft. Die is er om je sociale contacten te
onderhouden, maar vooral om met z’n allen een paar gouden rakkers weg
te werken. Daarnaast wil je die droge voetbalhumor toch niet missen?
Leukste spel op aarde
Dit is misschien wel de belangrijkste reden om weer te gaan voetballen.
Het is simpelweg het leukste spelletje op deze hele aardkloot. Toen je
stopte met voetballen nam jij jezelf voor te gaan hardlopen of fitnessen,
maar je kwam er al snel achter dat daar geen hol aan is. Toch maar weer
lekker gaan voetballen dus.
Bron: www.neveroffside.nl
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Jeugdtoppers
Deze winter is het weer wisselvallig, zacht, nat
en vorst. Een aantal jeugdteams traint tijdens de
winterstop in de zaal, maar buiten is het deze
winter nog goed te doen. Lekker in de frisse
buitenlucht! Tijdens de kerstvakantie is er een
toernooi gespeeld door de jeugd en in januari
door de jongste pupillen. In deze editie lezen
jullie het verslag van hun toernooi op 13 januari.
En we hebben een kampioensteam bij de jeugd,
de JO13-1 is de najaarscompetitie als eerste
geëindigd. Het leuke verslag van de kampioenswedstrijd moet je echt even
lezen.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jouw stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in FEBRUARI
3
3
3
8
10
11
13
15
16

Daniël Klein Velderman
Lotte Koopman
Steijn Bemer
Lucie Veneklaas
Maxiem Rensen
Marije Scholman
Itamar Rozenfeld
Rik Uenk
Matt Grobben
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16 jr
17 jr
8 jr
18 jr
11 jr
12 jr
9 jr
13 jr
15 jr

18
18
19
23
23
23
23
27
27
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Tim Welgraven
Audry Haijtink
Eline Nijenbanning
Rick Huzen
Sonja Rus
Jens Gorter
Lars Gorter
Teun Brinks
Lisa ter Steege

18 jr
12 jr
13 jr
15 jr
16 jr
16 jr
16 jr
16 jr
11 jr
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Jarige jeugdspelers in MAART
1
2
6
11
11
11
12
14
16
18
18

Frits Gortemaker
Christian Tromop
Wouter Hofman
Elisa Harbers
Thom Vergeer
Benthe Bemer
Merel van Wieringen
Thom Vermeij
Cas Uenk
Sven Lodeweges
Naghan Awad

12 jr
16 jr
13 jr
18 jr
16 jr
10 jr
10 jr
7 jr
10 jr
15 jr
13 jr

19
20
22
23
23
24
25
25
26
26
28

Mirthe Meijerink
Jelmer Landeweerd
Djurre Bemer
Wessel Bekkernens
Mirte Dekker
Leander Wijnen
Mathijs Rensen
Cindy Scholthof
Ruben Baltes
Kylian Hek
Mattia Heemskerk

18 jr
17 jr
6 jr
12 jr
17 jr
14 jr
14 jr
15 jr
16 jr
9 jr
9 jr

Blauw Wit JO13-1 Kampioen!

Zoals een heleboel mensen inmiddels wel weten, is het team JO13-1 van
Blauw Wit op zaterdag 13 januari kampioen geworden! Maar een stukje in
het clubblad mag natuurlijk niet ontbreken.
In augustus is Jasper Kampman begonnen training te geven aan 13
fanatieke jongens.
Te weten: aanvoerder Nick, keeper Daniël en overige veldspelers Sjoerd,
Rens, Morris, Sem, Rik, Xian, Stan, Joshua, Alexander, Kaya en Lars.
Helaas viel al vrij in het begin van het seizoen Kaya uit door een
vervelende blessure. Mooi dat hij toch met het team mee bleef gaan om
de nodige support te geven.
Een aantal wedstrijden waren erg spannend zoals tegen Activia en RDC.
Deze wedstrijden eindigden in een gelijk spel. De andere wedstrijden
werden allemaal gewonnen, zodat we ongeslagen kampioen zijn
geworden!
De kampioenswedstrijd tegen Schalkhaar werd overtuigend met een 5-0
overwinning afgesloten.
De jongens hebben misschien ook wel vleugels gekregen door de mooie
spandoeken die gemaakt waren.
De Blauw-Witter
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Natuurlijk volgde een feestelijke huldiging met een medaille voor de
spelers en een lekker patatje in de kantine.
Voor de jongens op de wagen gingen werden de haren nog even blauw
gespoten. Sommigen vonden het ook leuk om met een blauw gezicht
feest te vieren.
Daarna kon het hele dorp meegenieten van de vreugde op de wagen.
We are the champions……
Het was een mooie afsluiting van de najaarscompetitie met als gevolg dat
we gepromoveerd zijn en in het voorjaar uitkomen in de 1e klasse.
We gaan weer enthousiast verder met Jasper Kampman als trainer, Marius
van den Belt als leider langs de lijn en ik mag de communicatie doen.
Vrolijke groetjes,
Alinde Kogelman
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Verslag zaalvoetbaltoernooi Mini’s /
Sterren League
Zaterdag 13 januari gingen drie teams van onze jongste leden van Blauw
Wit naar Sporthal ‘t Mossink voor het gezamenlijke onderlinge toernooi
met de jongste leden van VV Holten. VV Holten verscheen ook met drie
teams dus er konden totaal 15 wedstrijdjes van 9 minuten gespeeld
worden, wat neerkomt op vijf wedstrijdjes per team. De grote zaal werd
in twee veldjes opgedeeld met per veld twee doeltjes aan een kant.
Dubbele kansen om te scoren dus! Even na 14.00 uur werd het startsignaal
gegeven. De goed gevulde tribune met ouders, broers, zussen, opa’s en
oma’s konden genieten van fanatieke wedstrijdjes die continu over en
weer en van links naar rechts gingen. Door de nieuwe scheidingsmatten
ging de bal ook nooit uit en bleef de bal dus ook lekker in het spel.
Naarmate de middag vorderde werden de hoofdjes roder en roder maar
het fanatisme werd er niet minder door. Een glas ranja en een appel of
banaan was voldoende om er weer flink tegenaan te gaan. Rond 16.00
uur was de laatste wedstrijd gespeeld en kon er door beide verenigingen
teruggekeken worden op een geslaagd toernooi!
Leiders Mini / Sterren League
De Blauw-Witter
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink, Churchillstraat 68 		
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		Vacature			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

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

tel. 06-11 01 30 50
tel. 361320

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

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

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2016/2017:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2005
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1999
			
of vóór 01-01-2005
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1999
			
Senioren 35+ competitie			
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

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

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

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

De Blauw-Witter

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