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Van de voorzitter

Allereerst wil ik elke Blauwwitter een gezond en sportief 2020 wensen,
laten we er met elkaar een mooi voetbaljaar van maken! We zijn dit jaar
meteen goed gestart met een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie werden er diverse mensen gehuldigd, vanwege een
25-jarig of 40-jarig lidmaatschap. Jaap Thalen (80) werd nog extra in het
zonnetje gezet. Jaap is al lid van onze club vanaf het allereerste begin.
Hij is één van de spelers die zelfs meespeelde in de allereerste officiële
wedstrijd van Blauw Wit ‘66.
Wij als bestuur vonden het een mooi moment om Jaap ‘lid van verdienste’
te maken, aangezien hij zich al jaren inzet als vrijwilliger voor onze club.
Via deze weg willen we Jaap nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet
en motivatie om onze club op wat voor manier dan ook belangeloos
te helpen. Een ander leuk moment tijdens de nieuwjaarsborrel was dat
‘Oonz’n hook’ wederom onze club een meer dan mooie schenking heeft
gedaan. We gaan intern met elkaar bepalen waaraan we deze schenkingen
gaan besteden.Voor nu: ontzettend bedankt, een prachtig gebaar!
Dan de zaaltoernooien, deze waren wederom geslaagd. Het Beldmantoernooi was helaas wat minder bezet met zes teams, het Gerrit Dikkerstoernooi daarentegen was ruim bezet met 10 teams. Het was echter
ploeteren om het deelnemersveld van de ‘Nacht van Blauw Wit’ vol
te krijgen. Ondanks de inspanningen van meerdere mensen lijkt het
alsof de animo voor dit toernooi steeds minder wordt. We zullen alle
zaaltoernooien evalueren en bekijken wat de invulling hiervan wordt de
komende jaren. Mooi om te zien is dat het kerstzaaltoernooi voor de jeugd
, dat in samenwerking met v.v. Holten georganiseerd wordt, erg goed
bezocht is. Goed om te zien hoe leden van beide verenigingen gezamenlijk
optrekken om er een zeer geslaagd toernooi van te maken.
Ook op bestuursvlak is er nieuws. Zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie
aangegeven, loopt Edwin de Munck mee in het bestuur om te kijken of
de bestuursfunctie ‘voorzitter onderhoudsgroep’ wat voor hem is. De
eerste bevindingen van beide kanten zijn zeer positief. Edwin heeft al bij
meerdere momenten van overleg gezeten en heeft al diverse belangrijke
coördinerende taken op zich genomen. Wij willen de Onderhoudsgroep in
het bijzonder bedanken voor het vertrouwen en het snel wegwijs maken
van Edwin binnen onze club.
De Blauw-Witter
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Dan is er op trainersvlak ook allerlei nieuws te melden. Allereerst natuurlijk
onze hoofdtrainer Helwich Machielsen, die weer met een jaar verlengd
heeft. Vanuit de TC en de spelersgroep hoorden wij positieve geluiden
over het functioneren van Helwich. De veelgehoorde kreet is toch wel
dat de spelers weer met meer plezier op het veld staan, iets waaraan de
technische staf zeker veel heeft bijgedragen. VR1 heeft een nieuwe trainer
binnengehaald, namelijk Sander Volkerink van dit moment nog OZC.
In de gesprekken met de TC denken wij dat we de juiste man hebben
binnengehaald voor onze VR1. We hebben de overtuiging dat hij onze
vrouwen naar een nog hoger niveau kan tillen. Sander ziet dit dan ook als
een mooie uitdaging om hier met de vrouwen aan te werken. Dan naar
de jeugd, waar Freddy Franke vanaf volgend seizoen aan het roer staat bij
JO17-1, een ervaren ( jeugd)trainer die een mooie kijk heeft op voetbal, we
hopen dat hij met dit talentvolle team succesvolle resultaten kan boeken.
Tot slot zijn de secretaris en ik naar een bijeenkomst geweest van de
gemeente Rijssen-Holten. Insteek van deze bijeenkomst is om een lokaal
sportakkoord samen te stellen. Het doel van dit sportakkoord is het
maken van een set afspraken tussen de gemeente, sportaanbieders en
maatschappelijke partners met visie en onderbouwing, die aanzet tot
uitvoering en prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding. Er staan nog
twee andere bijeenkomsten gepland waarbij input van alle bovenstaande
partijen van belang is. Als bestuur vinden wij het belangrijk om tijdens
deze bijeenkomsten de wensen en de mogelijkheden die onze vereniging
heeft en biedt kenbaar te maken.

‘‘

Voor nu wens ik een ieder nogmaals een voorspoedig en sportief 2020!

Uw voorzitter,
Roy Vrieling

‘‘

Ze hadden gewoon een hele koe geslacht
voor de oudejaarsborrel.
Leo Stam

De Blauw-Witter
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Agenda Seizoen 2019-2020
28/29 april
30 april

Halve finale Champions League (heenronde)
Halve finale UEFA Cup (heenronde)

5/6 mei
7 mei
27 mei
30 mei
30 mei

Halve finale Champions League (returns)
Halve finale UEFA Cup (returns)
Finale UEFA Cup (Gdansk)
Mr. Knijff toernooi
Finale Champions League (Istanbul)

13 juni
20 juni
26 juni
27 juni

Stratenvoetbal (Vletgoor)
Triathlon Holten
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren

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

februari 2020

4

Van de redactie
Het eerste nummer van 2020 is helemaal klaar; met wederom een
zeer gevarieerd aanbod. En dat terwijl het spelletje op de groene mat
nauwelijks twee weken aan de gang is, in diverse competities wel te
verstaan. Zo kunnen we nagenieten van de twee zaaltoernooien voor de
senioren (+ JO 19) en lezen we ook over plannen die de kantinecommissie
ons verklapt.
De algemeen wedstrijdsecretaris, Anton Beldsnijder heeft alle indelingen
bestudeerd en onze kersverse voorzitter, Roy Vrieling, heeft de smaak al
flink te pakken: hij meldt nieuws over trainers, de nieuwjaarsreceptie en
contacten met de gemeente Rijssen-Holten.
Het belooft een leuk, sportief, spannend en intensief half jaar te worden,
met wellicht een aantal mooie finales rond de maand mei. Om daarna na
te kunnen genieten van het EK waar onze ‘eigen Leeuwen’ ook meedoen,
de Olympische - en Paralympische Spelen in Japan en de Tour de France.
En wat te denken van zondag 3 mei, wanneer Zandvoort even het Formule
1 – centrum van de wereld is, met natuurlijk Max in een favorietenrol.
Laten we er een mooi 2020 van maken!
De redactie

DANKBETUIGING Johan Stam
Johan had een Blauw Wit hart. Wij kunnen ons niet
anders herinneren dan dat hij zoveel mogelijk
vrije tijd doorbracht bij zijn club.
Wij hebben de steun van de club als zeer prettig
ervaren en willen alle Blauw Witters bedanken
voor hun medeleven na het overlijden van onze
man, vader en opa.
Groeten, familie Stam
De Blauw-Witter
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VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Indeling voorjaarscompetitie
Onlangs heeft de KNVB de indeling voor de voorjaarscompetitie jeugd
gepubliceerd op www.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:
van 3e naar 2e klasse;
- MO19-1:
blijft 2e klasse;
- JO17-1:
blijft 2e klasse ;
- JO17-2:
van 4e naar 3e klasse;
- JO15-1:
van 2e naar 1e klasse;
- JO15-2G:
blijft 5e klasse;
- MO15-1:
blijft 2e klasse:
- MO15-2:
blijft 2e klasse;
- JO13-1G:
blijft 5e klasse;
- MO13-1:
blijft 3e klasse;
- JO11-1G:
van 4e naar 3e klasse;
- JO10-1G:
van 4e naar 5e klasse;
- JO9-1G:
blijft 3e klasse;
- JO8-1:
van 3e naar 2e klasse;
- JO8-1G:
van 5e naar 6e klasse;
Voorts zal vanaf begin maart op 10 zaterdagen met maar liefst 4 teams
worden deelgenomen aan het Salland 4x4 toernooi.
Promotie-degradatieregeling 2e elftal (reserve 4e klasse 13)
De kampioen promoveert naar de reserve 3e klasse.
Degradatie is niet van toepassing. Inschrijving voor deze klasse gebeurt op
vrijwillige basis.
Promotie- en degradatieregeling VR1 (3e klasse 07)
Ik kan geen regeling vinden die voor dit seizoen van toepassing is voor
onze VR1, maar ik ga er vanuit dat die dezelfde zal zijn als voor vorig
De Blauw-Witter
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seizoen en die was als volgt:
- De kampioen promoveert naar de 2e klasse.
- De periodekampioenen van de 4e klasse 07 en 08 spelen volgens een
hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 10 en 11 van
twee 2e klassen om één plaats in de 2e klasse.
Degradatie lijkt mij voor onze VR1 dit seizoen niet aan de orde, dus ga ik
daar niet op in.
Anton Beldsnijder,
algemeen wedstrijdsecretaris

Verlenging contract hoofdtrainer
De TC en het bestuur van Blauw Wit ’66 is zeer verheugd dat Helwich
Machielsen ook volgend seizoen de hoofdtrainer is van onze 1e selectie.
Mede door de huidige resultaten en de sfeer binnen het team, zijn de
TC, begeleiding en de spelers ervan overtuigd dat hij ook voor volgend
seizoen de juiste hoofdtrainer is voor onze vereniging. Voor de winterstop
wist Blauw Wit 66 de 1e periode winnend af te sluiten. Direct na de
winterstop staan weer belangrijke wedstrijden op het programma. Hopelijk
weten Helwich en zijn mannen na de winterstop ook de nodige punten te
halen.

‘‘

Technische commissie

‘‘

Voordat ik er zelf mee uit moet stuur ik
haar wel naar Edwin Bolink.
Helwich Machielsen

De Blauw-Witter
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KANTINE NIEUWS
Goed nieuws! Na de geslaagde herinrichting van de kantine vonden “De
Vrienden van Blauw Wit” het jammer dat de keuken niet aangepakt kon
worden. De financiële middelen lieten dat niet toe. Zij hebben nu een
bedrag beschikbaar gesteld voor de aanpak van de keuken! Daar zijn we
uiteraard superblij mee als kantinecommissie!! Momenteel wordt er een
tekening uitgewerkt naar aanleiding van onze wensen. Het is de bedoeling
dat er, onder leiding van Edwin de Munck, na dit seizoen gestart kan
worden met de herinrichting zodat we volgend seizoen van start kunnen
gaan in onze nieuwe frisse keuken. Mochten jullie nog ideeën hebben dan
horen we dat graag.
Verder willen we aan de muur boven de kapstok in de hal en in de kantine
de teamfoto’s ophangen. De muren zijn daar nog wel erg kaal. Dit zal dan
in dezelfde lijn zijn als de grote foto’s die er al hangen. Meer ideeën over
de aankleding van de kantine zijn welkom!
Wat minder goed nieuws: de inkoop van het o.a. bier is een stuk duurder
geworden. We hebben echter als bestuur besloten de verkoopprijzen
niet te verhogen. Dit omdat er vorig jaar al een fikse verhoging van de
verkoopprijzen is doorgevoerd. Aan de hand van de cijfers van dit jaar zal
er gekeken worden naar een eventuele verhoging in 2021.
De pistoletjes van “Eten bij Huzen” zijn zeer goed ontvangen! We gaan
hier uiteraard ook mee door. We krijgen ook weer fruit van basisschool “De
Holterenk”. Dit staat zaterdags op de bar en mag gratis gepakt worden.
Mochten jullie verder nog wensen hebben aangaande eten/drinken dan
horen we dat graag.
In de kantine hebben we vele vrijwilligers. Zij houden de boel draaiende
en schoon. We kunnen echter nog wel wat extra handen gebruiken. Voor
de schoonmaak op maandagochtend van 09.00 tot 10.00, 1x per 5 weken
alsmede voor de kantinedienst op de zaterdagochtend (2 personen, in 1
team) van +/- 08.30 tot 12.00, 1x in de 6 weken en de zaterdagmiddag van
12.00-16.00 ook 1x in de 6 weken. Schroom niet en meld je aan bij deze
gezellige club vrijwilligers! Voor de schoonmaak kun je contact opnemen
met Benita (06-40299937) en voor de kantinediensten met Esther (0614483619).

Namens de kantinecommissie,
Willy, Benita, Renate & Esther

De Blauw-Witter

februari 2020

8

Kledingsponsoring
In dit nummer aandacht voor onze kledingsponsors. Deze vorm van
sponsoring is bijna niet meer weg te denken. Sinds de shirtreclame
werd toegestaan, in 1997, spelen de Blauw Wit teams in een outfit wat
door een ondernemer beschikbaar is gesteld. Als hoofddoel hadden we
destijds en hebben we nog steeds dat alle teams er qua uitrusting uniform
en verzorgd uit zien. We doen een klemmend beroep op spelers en
begeleiding zuinig met de geschonken kleding om te gaan.
Een extra service naar onze voetballers is dat alle shirts in het clubhuis
worden gewassen door onze fantastische wasdames. Een dikke pluim
namens heel Blauw Wit !!!
De kledingsponsors voor het seizoen 2019 – 2020 (incl. zaal) zijn:
De Poppe restaurant zalencentrum
Wedstrijdkleding en inloopshirts 1e elftal
Leferink administratie kantoor
Presentatie, trainingspakken en winterjacks 1e elftal
Kleding van 2 pupillenteams
			
Autobedrijf Erik Huzen
Kleding 2e elftal & kleding juniorenteam
				
Selekt Sport skikleding Rijssen
Trainingspakken en inloopshirts 2e elftal
Kleding zaalteam & 2 teams vrouwen 35plus
		
Partykelder Daglicht		
Bouwbedrijf Pinkert
Slijptechniek Enter		
Urker Vishandel
EP: Van Bruggen		
Autobedrijf Stukker
Woody’s Pancakes & Steak Poortman Installatie
Bemei RVS bewerkingen
Advire administratie
Tempomark Markelo		
Agenturen Online
Ter Steege Bouwbedrijf
Egberts Sport Kerkstraat
Reclamemakers Holten
Autobedrijf Pots		
De Blauw-Witter
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Coach-jacks jeugdafdeling:
				
				
Clubhuismedewerkers:

Enkco Foodgroup
Itanex automatisering
Klein Boonschate hoveniers
Enkco Foodgroup

Trainingsjacks Dames 1 en 2 DeGoede.Com Brummen
Onderhoudsgroep:		

Profimex Rijssen

Al met al kunnen we zeer tevreden over onze kledingsponsors. Laten we er
voor zorgen dat deze sponsors, o.a. door zuinig om te gaan met de outfit,
ook tevreden zijn over ons.

Dick Beldman

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
Aanmeldingen:
Harbers, Jörn		
Barceló, Raul		
Munck, Edwin de
Harbers, Jorn		
Grootewal, Milou
Schuttert, Tim		
Wolthuis, Lieke ten
Hulsman, Demy

De Blauw-Witter
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pupil
niet-spelend lid
pupil
pupil
pupil
pupil		
senior dames
junior dames
junior heren

Afmeldingen:
Aanstoot, Erik		
Schuppert, Ivan
Schuppert, Kay
Schuppert, Max
Schuppert, Teun
Pieffers, Roos		
Stevens, Nienke
Stam, Ronny		
Bloemendal, Anne
Aanstoot, Stef		
Kampman, Alex

niet- spelend lid
niet- spelend lid
niet- spelend lid
niet- spelend lid
niet- spelend lid
junior dames
junior dames
senior heren 35+
niet- spelend lid
pupil
senior heren

Ledenadministratie,
Jeanet Smit

He Witmoos, meuj de lien’ nog krieten?
Richard Beldman

‘‘

Hulleman is niet de sleutel tot succes voor
het 1e
Jasper Kampman

De Blauw-Witter
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Temmink, Maes
Spijker, Liam		
Lei, Jaimy		
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Sander Volkerink nieuwe trainer VR1
De TC en het bestuur van Blauw Wit ’66 zijn zeer verheugd dat Sander
Volkerink vanaf volgend seizoen de hoofdtrainer is van onze Vrouwen 1
selectie.
Binnen Blauw Wit’66 maakt het vrouwenvoetbal een enorme groeispurt
door. Zo hopen wij met de komst van Sander het vrouwenvoetbal binnen
onze vereniging verder uit te breiden en dit naar een hoger plan te
brengen.
Sander komt uit Dalfsen en is bij ASC’62 en SV Dalfsen trainer geweest bij
zowel jeugd- als seniorenelftallen. Op dit moment is Sander nog trainer
bij OZC Ommen VR1, waarbij onze VR1 bij in de competitie zit. In de
onderlinge wedstrijden viel het Sander op dat er bij Blauw Wit’66 VR1
goed gevoetbald wordt, maar nog niet altijd met het juiste resultaat. Hierin
ziet Sander een mooie uitdaging.
Wij wensen Sander namens het bestuur en de TC nog een goede 2e
seizoenshelft bij ZC Ommen en wij heten hem alvast welkom bij onze
vereniging.

De Blauw-Witter
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Vrijwilliger in de spotlight

Blauw Wit kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers, daarom willen wij elke
maand een vrijwilliger in het zonnetjes zetten. Dit zal dan te zien/lezen zijn
in de kantine (op het scherm), in het clubblad, op de website en facebook/
instagram.
Naam: Jaap Kruk
Leeftijd: 50
Woonplaats: Holten
Beroep: Medewerker After sales bij Aebi-Schmidt Nederland
Getrouwd/verliefd: Allebei
Kinderen: Ja, twee; Kevin en Jamy

De Blauw-Witter
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Huidige functie binnen Blauw Wit: Trainer VR2, leider/assistentscheidsrechter VR1 en lid van de Technische Commissie.
Wat vind je leuk aan deze functie?: De omgang, de humor en het plezier,
Elke week is weer anders, het blijft een uitdaging bij de vrouwen.
Sinds wanneer ben je betrokken bij Blauw Wit: Ongeveer 43 jaar geleden
begonnen in F1.
Eerder functies gehad?: Eigenlijk altijd leider/trainer geweest,
Wat heb je zelf met voetbal?: Eigenlijk alles, geen specifieke club maar
mag graag alles zien.
Wat vind jij leuk aan onze vereniging?: Om te zien hoe we als klein
dorpsclubje het zo top voor elkaar hebben.
Wat wil je verder nog kwijt?: Hoewel ik zelf vrijwilliger ben, wil ik nogmaals
benadrukken dat we binnen onze club niets kunnen zonder vrijwilligers.
Het wordt denk ik vaak onderschat hoe belangrijk deze groep mensen is.
Dus bij deze roep ik een ieder op: meld je aan en help onze club waarmee
dan ook!

‘‘

‘‘

Je bent al jaren keeper en dan duik je tegen
de paal.
Youri Noorlander
Je kunt zeggen wat je wilt maar in de
warming up stond die paal er ook gewoon
al.
Jaron Kampman

De Blauw-Witter
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Jaap Thalen Lid van Verdienste
Nadat Jaap Thalen op zijn 80e afscheid had genomen als trainer van het
elftal dat nu in de 45+ competitie uitkomt besloot het bestuur hem te
benoemen tot Lid van Verdienste van Blauw Wit. Op de nieuwjaarsreceptie
van 4 januari werd hij door voorzitter Roy Vrieling in het zonnetje gezet en
kreeg de bijbehorende versierselen overhandigd.
Jaap is (net als de voorzitter) geboren in Hoogeveen. Na zijn trouwen
kwam hij eerst in Assen terecht en voetbalde daar bij ACV. Met een
groepje Drentenaren kwam hij naar Holten om bij Udema te werken. Na
een korte periode daar switchte hij naar Dollekamp in Markelo maar bleef
in het slagersvak.
Jaap meldde zich bij de oprichting van Blauw Wit direct aan en is nooit
meer weggegaan. Hij was als speler bij de eerste wedstrijd van Blauw Wit
op 3 september 1966 tegen Achilles Enschede die eindigde in 2-2. Jaap
was een technische voetballer en stond veel als laatste man opgesteld. De
uitspraak “Tikkie terug Jaap” werd daarbij ook aan hem gekoppeld.
Samen met zijn vrouw Dikkie was Jaap in de jaren op Meermanskamp
al actief als vrijwilliger, onder andere bij het organiseren van
klaverjasavonden. Nadat hij op zijn 38e was gestopt als actief voetballer is
hij trainer geworden.
Jaap is al zo lang trainer van diverse elftallen geweest dat niemand meer
precies weet hoe lang al. Een van de hoogtepunten was een jaar dat hij
trainer was van het derde elftal met o.a. Gerrit Bronsvoort als leider. Dat
team wist onder hun leiding het kampioenschap te behalen. Voor het
feestje dat daarbij werd gebouwd was een speciale meter gemaakt waarin
voor Jaap een speciaal kleiner gat was gemaakt voor zijn borreltje.
Tijdens de wedstrijd was het voor Jaap vaste routine om een rondje rond
het veld te lopen. Vaste uitspraken die iedereen daarbij herkent zijn “D’r
om toe” en “Gaat voorbij” om aan te geven dat de tegenstander een
individuele actie wilde maken.
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Naast zijn voetbalcarriere was Jaap ook actief bij het Holtens Mannenkoor
en als schaatstrainer in de Scheg bij de Deventer ijsclub. Buiten de
interesse in zijn gezin en familie is Jaap vooral geïnteresseerd in sport,
sport en sport.
De laatste periode was Jaap trainer van het 5e elftal dat later overging
naar de 45+ competitie. In het weekend na zijn 80e verjaardag leidde
hij zijn laatste training. Tot zijn grote verrassing bleek er een afscheid
georganiseerd door het team bij de Poppe wat Jaap ontzettend mooi heeft
gevonden.
Jaap is zo lang trainer geweest dat hij zelf niet eens meer weet hoe
lang. Vanaf de oprichting is Jaap een positief en betrokken lid van
Blauw Wit. Nu nog steeds is Jaap een hele trotse supporter die ook met
uitwedstrijden van het eerste veelvuldig meegaat. Al deze zaken waren
voor het bestuur voldoende aanleiding Jaap te benoemen tot Lid van
Verdienste wat met luid applaus werd ontvangen door de aanwezigen op
de nieuwjaarsreceptie.

‘‘

‘‘

Je gaat nu zeker een stuk meer punten
pakken voor Blauw Wit 1 dan tot nu toe
Roy.
Jurgen van Dijk
Edwin is nog donders fit, voor zijn leeftijd.
Jasper Kampman
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Blauw Wit ‘66 BEDANKT!
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de
cadeaus en aandacht die ik gekregen heb.
Vele jaren had ik al aangegeven dat ik het
volgende seizoen zou stoppen met het
geven van trainingen. Toch bleef het knagen
en mede doordat de spelers en begeleiding
mij nog steeds het gevoel gaven erbij te
horen, bleef ik maar doorgaan. Uiteindelijk
aangegeven dat ik tot mijn 80e door zou
gaan. Op 4 december jongstleden mocht
ik deze leeftijd bereiken. Even later werd
er op een zaterdag een training geregeld.
Ik moest daarbij aanwezig zijn. Zo gezegd,
zo gedaan. Na de training zag ik daar mijn
vrouw op het veld. Kwamen er mensen
met bloemen op mij af. Werd ik daarna uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn bij de Poppe. Met alles erop en eraan. Ontving ik een mooi shirt
en een andere cadeaus. Het was gezellig, maar bovenal deed het mij goed.
Maar zoals velen weten ben ik geen prater maar wil dus op deze wijze
laten weten dat ik hier erg van genoten heb.
Dan denk je het gehad te hebben. Word je uitgenodigd voor de
nieuwjaarsreceptie. Moet je naar voren komen. Begint de nieuwe voorzitter
een heel verhaal te houden over wat ik allemaal gedaan heb en dat dit
door de vereniging zeer gewaardeerd wordt. Hij was goed op de hoogte.
Had zich goed laten informeren. Word ik Lid van Verdienste van deze
mooie vereniging. De wijze waarop hier aandacht aan besteed werd deed
mij wederom erg goed.
Ik wil dan ook een ieder bedanken voor de vele mooie jaren. Uiteraard
zal ik het sportpark blijven bezoeken om wedstrijden te bekijken en vele
Blauwwitters nog even te spreken.
Nogmaals bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Jaap Thalen
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Uitbreiding internetcommissie

Na een aantal jaren als “éénmansbedrijfje” te hebben gedraaid is sinds
kort de internet commissie weer uitgebreid. We zijn blij te kunnen melden
dat Kjell Spijker is toegetreden tot de commissie en hij kan daar met zijn
kennis een flinke boost geven. Kjell werkt dagelijks aan ontwikkeling van
websites en heeft dus flink wat ervaring op dit vlak.
Inmiddels zijn de eerste problemen en foutjes al verholpen. Het
programma werd bijvoorbeeld niet goed weergegeven op bijvoorbeeld de
iPad en er was het lang bekende probleem met het foto album. Beide zijn
inmiddels opgelost.
Uit deze voorbeelden blijkt ook dat we het soms niet weten als iets niet
goed werkt. Het kan best dat een onderdeel op een laptop prima werkt,
maar op tablet of telefoon niet. We horen het daarom graag als er iets niet
goed uit ziet op de website, maar vermeld dan wel even op welk apparaat
je de site bekijkt en liefst ook met welke browser. Je kunt deze zaken
mailen naar website@blauwwit66.nl.
De internet commissie is niet verantwoordelijk voor alle inhoud van de
website, dat moet vanuit alle geledingen van de vereniging binnen komen.
Maar als je foutieve gegevens ziet mag je ook die bij de internetcommissie
melden via bovenstaand mailadres.
Ideeën voor nieuwe zaken op de website zijn ook welkom. Daar waar
het zaken betreft die wekelijks bijgewerkt moeten worden zal dit wel in
overleg gaan met de relevante commissie aangezien de internetcommissie
zich zoals gezegd vooral bezig houd met het platform en minder met de
inhoud.
In ieder geval hopen we de site weer verder te kunnen verbeteren en
horen graag de reacties.

‘‘

Egbert Rietberg

‘‘

Ben Bril meld zich nog eerder af voor de
wedstrijd van het 1e elftal dan de spelers.
Justin Verhoeven
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Holten wint 41e Nacht van Blauw Wit
Op zaterdagavond 28 december was het weer tijd voor de Nacht van
Blauw Wit, die dit maal voor de 41e keer werd gespeeld. Na de groepsfase,
waarin Blauw Wit, Harfsen en Nieuw Heeten werden uitgeschakeld,
werden de halve finales gespeeld tussen Markelo en Blauw Wit Zaal en
tussen Holten en ABS. In de eerste halve finale was het lang spannend en
moesten penalty’s de beslissing brengen. Deze werden beter genomen
door Blauw Wit Zaal, waardoor Markelo genoegen moest nemen met een
plek in de strijd om de 3e plek. Holten won van ABS, waardoor het in de
finale toch nog een Holtens onderonsje werd.
In de kleine finale pakte Markelo via strafschoppen de 3e plek, waarna de
laatste wedstrijd van het toernooi begon. Al snel kwam Blauw Wit Zaal
hierin op voorsprong door een prachtige knal van Matthijs de Jong, echter
bleek het team niet in staat de voorsprong vast te houden. Na twee goals
van Gijs Martens van Holten werd nog geprobeerd een gelijkmaker te
forceren, echter viel er door dit offensief nog een late 3e treffer aan de
andere kant, wederom door Gijs Martens. Uiteindelijk was Holten dus met
3-1 te sterk voor Blauw Wit Zaal en pakte Holten voor de 3e keer op rij de
hoofdprijs.
De scheidsrechters, zoals altijd André Leushuis, Jeroen Roetgerink en
geassisteerd door Jan Avezaath, hebben ook dit jaar de teams weer
beoordeeld op sportiviteit en een speler van het toernooi gekozen. De
sportiviteitsprijs, ter beschikking gesteld door Bar ‘t Mossink, ging naar
Blauw Wit. Speler van het toernooi werd Gijs Martens van Holten, wat na
onder andere een hattrick in de finale geen verrassing was.
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De kleinste mag voorin? Nee die met de
dikste buik!
Jochem Sjoers
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BELDMAN TOERNOOI 20 december 2019

Ook dit zaaltoernooi was weer uitstekend geslaagd en werd in een vlot
tempo gespeeld onder leiding van scheidsrechters Herman ter Harmsel en
Dirk Jansen.
Met vijf teams werd er alleen in de grote zaal van sporthal ’t Mossink
gespeeld in wedstrijdjes van 15 minuten: Zaal 1 (Tempomark), Veld 1e (FC
Victory), Veld 2e (Boys van Berenschot) en JO19 (Young Stars en Boca
Junior). Laatstgenoemde twee teams kregen aanvulling van elk twee
spelers uit de selectie welk het totale voetbal zeer aantrekkelijk maakte
voor alle teams. De hele avond werd er fanatiek gespeeld wat ook wel uit
de uitslagen bleek.
Als 1e eindigde op deze avond het team van zaal 1 TEMPOMARK met
4 gewonnen wedstrijden, 2e BOCO JUNIOR met 3 gewonnen, 3e FC
VICTORY met 2 gewonnen, 4e YOUNGSTARS met 1 gewonnen en BOYS
van BERENSCHOT met alles verloren,
2 doelpunten voor en 16
tegen.
Bij de prijsuitreiking werd voor het tweede jaar op rij de “BELDMANBokaal” overhandigd aan het zaalteam en zij ontvingen ook een rondje
BIER van Björn -Bar ’t Mossink. De nummer laatst JO19 B ontving het wel
bekende zakje MARSJES (energiebrokjes). Als speler van deze avond werd
Remco Stam met zijn snelle uitbraken en eeuwige glimlach gekozen.
Verder werden door Tonnie Beldman en Gerrit Dikkers de scheidsrechters
en wedstrijdleiders Gijsbrecht Beldman en Maarten Kruimelaar bedankt
voor hun hulp en ontvingen hiervoor een presentje. Verder werd de avond
afgesloten met traktaties, de welbekende stukjes kaas en hapjes van Björn.

GERRIt Dikkers zaaltoernooi
Blauw Wit ’66 Veld 3A (JELKES OLIEBOLLEN) is winnaar geworden van
het op vrijdag 24 januari gespeelde “Dikkers Zaaltoernooi” voor de lagere
elftallen.
Op dit voor de 29e keer georganiseerde zaaltoernooi in sporthal ‘t Mossink
deed het 3e veldteam weer mee op deze avond na jaren van meespelen
op het “Beldman zaaltoernooi”. Ook twee damesteams en een team van de
leiders, Zaal 2, Veld 3A, Veld 3B, Veld 4A, Veld 4B, HR35+ en HR45+ zodat
er in twee poules van vijf teams gespeeld kon worden. Alle teams speelden
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twee wedstrijden in de kleine zaal en twee in de grote zaal, dit alles onder
leiding van de scheidsrechters Jan Beldman, Martin Kerkdijk, Marcel Nijhof,
Marten Hulleman en Harry Sjoers.
Na de eerste vier wedstrijden te hebben gespeeld werden er nog een
wedstrijden van 10 minuten gespeeld tussen de nummers 1 van elke
poule, nrs. 2 etc. met als resultaat:
Om de 10 en 9e plaats:
Leiders (De Toptrainers)
- HR35+ (Oale Kearls)
0–2
Om de 8e en 7e plaats:
VR1 (De Jupilers)
- VR2 (De Baksters)
2-1
Om de 6e en 5e plaats:
Veld 4B (Team Four)
- HR45+ (Jeugd onder de 65)
1-3
Om de 4e en 3e plaats:
Zaal 2 (Volldampf)
- Veld 4A (Blauw Wit 4 Olé)
1-2
Om de 2e en 1e plaats:
Veld 3B (Ouwe Poep)
- Veld 3A (Jelkes Oliebollen)
0-0
Veld 3A (Jelkes Oliebollen) werd de eindwinnaar na vijf strafschoppen met
4 – 2.
Elk team kreeg na afloop van hun laatste wedstrijd een bon voor hapjes
van Gerrit Dikkers. Er werd met veel plezier en inzet gespeeld. De
damesteams mochten met een heer op goal en een veldspeelster extra
spelen.
Bij de prijsuitreiking werden door Tonnie Beldman eerst de scheidsrechters
en tijdwaarnemer Teunis Beldman bedankt voor hun diensten. Het
winnende team Jelkes Oliebollen ontving de beker van Gerrit Dikkers
met ook een consumptie van Björn - Bar ’t Mossink. Het team van De
Toptrainers ontving het bekende zakje energiebrokken (Mars). Gerrit
Dikkers maakte verder bekend na 29 jaar dit toernooi georganiseerd te
hebben dit te willen overdragen aan jongere Blauwwitters met misschien
een andere opzet.
Verder werd het nog heel gezellige avond met stukjes kaas en worst van
Gerrit en hapjes van Björn.
Toernooiorganisatie
Tonnie Beldman en Gerrit Dikkers
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Advire nieuwe sponsor JO15-1
Nog net voor de feestdagen ontving het team JO15-1 nieuwe
wedstrijdkleding van Advire, het advies en administratiebedrijf van Henk
Jan Aanstoot. Henk Jan is leider van JO15-1 en wilde graag de naam
van  de sponsor geheim houden tot het moment van overhandiging.
Groot was dus de verrassing bij spelers en trainer toen de teamtas met
sponsornaam en bedrukte shirts in de kleedkamer werd aangeboden. De
nieuwe kleding motiveerde het elftal wel degelijk want nog diezelfde dag
kwamen zij met een klinkende 0-5 overwinning terug uit Schalkhaar
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Jeugdtoppers
Voor jullie ligt de derde Blauw-Witter van het
seizoen. De meeste jeugdleden hebben deze
winter buiten goed door kunnen voetballen.
De jonge jeugd heeft wel gebruik gemaakt
van de zaal. Zij hebben zich daar lekker in het
zweet gewerkt. De eerste wedstrijden staan
al weer op het programma en dus wordt de
training weer serieus opgepakt. De MO13
heeft net als meer teams in de winterstop een
oefenwedstrijd gespeeld. De meiden hebben
er een gezellige afsluiting van gemaakt onder
het genot van lekkere hapjes. De jongens van JO11-1 hebben een serieus
escaperoomspel gespeeld op het sportpark. Hun verhalen lees je verder
op in de Blauw-Witter.
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!

JO17-2 mist kampioenschap nét na
zinderend competitieslot
Tijdens de zinderende najaarscompetitie van onze JO17-2 is het team van
trainer Patrick Bolink en leider Herman Lodeweges nét geen kampioen
geworden. Ondanks dat Blauw Wit’66 JO17-2 evenveel punten had als
de concurrent DEC’10 (25 punten uit 10), is het op basis van een minder
doelsaldo 2e geworden, wat uiteraard ook een erg mooie prestatie is.
De start van de competitie was wat moeizaam. JO17-2 verloor thuis met
3-4 van sv Enter JO17-2, de latere nummer 8. Na deze wedstrijd ging het
echter steeds beter lopen. Na een krappe overwinning in ‘Maarkel’ (0-1
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winst) begon de tandem dan echt warm te draaien. Excelsior’31 JO17-6
en v.v. Twenthe JO17-4, GFC JO17-2 en s.v. Rijssen JO17-1 werden met
duidelijke cijfers aan de kant geschoven.
Op zaterdag 23 november kwam de buurman, v.v. Holten op bezoek.
Op dat moment deed v.v. Holten ook nog mee om de bovenste plekken,
wat er voor zorgde dat het een mooie kraker was. Na een spannend
begin kwam JO17-2 helemaal los en declasseerde het v.v. Holten met een
klinkende 4-0 overwinning. Toen begon het hele team er toch echt in te
geloven, zou een kampioenschap mogelijk zijn? Dan de week erop naar
de nummer 3, Hector. Op papier altijd een lastige wedstrijd. De wedstrijd
was ook spannend, waarbij JO17-2 geruime tijd 1-2 voorstond, maar in de
slotfase maakten de groen-witten toch gelijk, waardoor het 2-2 werd.
Tijdens de kerstborrel bij Blauw Wit speelde JO17-2 dan haar laatste
competitiewedstrijd tegen concurrent DEC’10. Er móest gewonnen worden
van DEC’10 om nou überhaupt kans te maken op het kampioenschap, als
JO17-2 zou winnen moest DEC’10 nog punten verspelen om kampioen te
worden.
Onder toeziend oog van de nodige toeschouwers op een kolkend Vletgoor
klapte JO17-2 er dan ook vol in tijdens deze wedstrijd, met de wetenschap
dat DEC’10 op 25 januari nog naar Hector (nr.3) moest. In de eerste helft
speelde JO17-2 een slap DEC’10 helemaal aan gort. Matthijs Rensen gaf
het eerste signaal af, met een perfect getimede kopbal zette hij JO17-2 op
1-0. Matthijs was helemaal on fire en ging daarna vrolijk verder, met een
loepzuivere hattrick zorgde hij voor de 2-0 en 3-0. Even later werd het nog
4-0, wat de ruststand betekende. De tweede helft waren de verhoudingen
compleet omgedraaid en wist JO17-2 uiteindelijk met de nodige moeite
nog met 5-3 te winnen, maar de punten waren in ieder geval binnen!
Jammer genoeg heeft DEC’10 de wedstrijd gewonnen bij Hector, het
won zeer moeizaam met 1-2. Dit maakt helaas dat DEC’10 op doelsaldo
kampioen is geworden (+52 tegenover +24 van BW’66). Desondanks een
hele mooie 2e plaats, waarbij JO17-2 gepromoveerd is naar de 3e klasse.
De eerste wedstrijd in de nieuwe competitie is opvallend genoeg weer
tegen DEC’10, wederom sportpark het Vletgoor. Een mooie start van de
competitie voor JO17-2 om sportieve revanche te nemen!
De Blauw-Witter

februari 2020

24

Pupil van de week bij Vrouwen 1

Vlak voor de winterstop waren Iris en Thirza pupillen van de week bij ons
eerste vrouwenteam! Een prachtige ochtend voor beide dames.
Mee het veld op, balletje trappen met de dames, wedstrijd kijken vanuit de
dug-out, patatje, en als klap op de vuurpijl ook nog een gesigneerde bal
krijgen. Leuker worden de ochtenden niet hoor!
Dames van Vrouwen 1 en begeleiding super bedankt voor de gastvrijheid.
We krijgen iedere keer weer hele enthousiaste reacties van de meiden, en
daar doen we het voor!
Trouwens, onze meiden kunnen ook nog steeds “pupil van de week”
worden bij de mannen, zoals het ook voor de jongens mogelijk is om bij
de vrouwen pupil te zijn. Dubbel feest dus!

Begeleiding pupillenmeiden!
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JO11-1 in de winter
Na het succesvol afgesloten najaarseizoen kon alweer verder gekeken
worden naar de volgende activiteiten. Op 14-12 stond nog een
bekerwedstrijd op het programma. Tegenstander SV Raalte was niet
geheel onbekend voor ons, aangezien we in de competitie ook al tegen ze
gespeeld hadden. Hierdoor wisten we dat we een geduchte tegenstander
zouden aantreffen. Helaas voor ons bleek Raalte inderdaad net wat
scherper in het veld te staan. We creëerden kansen genoeg maar wisten te
weinig te scoren waarbij het Raalte net wel lukte. Met een uitslag van 5-2
eindigde voor ons het beker avontuur.
Als laatste training van het jaar werd een escape room training gedaan.
Het hele sportpark van Blauw Wit ging op slot. Door (voetbal) opdrachten
uit te voeren kon de code gekraakt worden om de sleutel te bemachtigen
waarmee het hek en daarmee het sportpark weer geopend kon worden.
Na de kerst stond het Kerstzaaltoernooi van Blauw Wit en VV Holten
alweer op het programma. We zaten in de poule met VV Holten JO112, VV Holten JO11-3 en Helios JO11-2. Dit bleken gelijkwaardige
tegenstanders en er werd leuk gevoetbald. Wederom op doelpuntensaldo
wisten we dit toernooi te winnen.
In een soort van Engelse Premier League-stijl werd de training hervat op 2
januari. In de zaal werden de oliebollen er weer afgetraind. 18 Januari werd
het JO11 mix toernooi met VV Holten gespeeld. Van de 3 teams van VV
Holten en het JO11 team van Blauw Wit werden 8 mix teams gemaakt. Ook
dit werd een zeer geslaagd toernooi waarbij iedereen lekker aan het ballen
is geweest.
Zo is JO11-1 aardig de winterstop doorgekomen en kijken we uit naar het
nieuwe voorjaarseizoen !
Technische staf JO11-1

De Blauw-Witter

februari 2020

26

“High-ranja” voor MO13

In de winterstop speelde onze MO13 een oefenwedstijd tegen de
MO13 van Excelsior. Deze wedstrijd stond ook in de competitie op het
programma, maar werd afgelast. Gezien de stand zou dit echter een mooie
wedstrijd moeten zijn, daarom werd besloten deze vriendschappelijk in te
halen.
Na een mooie pot voetbal (5-2 winst, Yes!) sloten beide teams de ochtend
gezamenlijk af met een High-ranja. Erg gezellig, beide meidenteams lieten
het zich goed smaken. Erg leuk om te zien hoe beide teams samen zaten
na afloop!
Voor de voorjaarscompetitie staat deze kraker weer op het programma,
eind mei in Rijssen. Onze buurvereniging beloofde ons al een even
gezellige afsluiting……..de meiden zijn nu al benieuwd of ze de Blauw Witte
lekkernijen kunnen overtreffen!
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Roy Vrieling			
tel. 06-29 31 35 30
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
tel. 06-41 35 49 08
			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 Vacature
accommodatie@blauwwit66.nl
Activiteitencommissie
Aranka Beldman
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 2019/2020:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2007
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-2001
			
of vóór 01-01-2007
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-2001
			
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:

De Blauw-Witter
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