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Van de voorzitter

Voor de meesten van ons zit het voetbalseizoen 2016-2017 erop zogezegd.
Het was weer een bijzonder seizoen. Uiteraard heeft elk seizoen zijn uniciteit
zoals alle periodes in de geschiedenis, maar seizoen 2016-2017 kan de
boeken in als het eerste seizoen waarop in Holten en bij Blauw Wit ’66 op
kunstgras kon worden gevoetbald.
Dinsdag 4 oktober 2016 vond de feestelijke opening plaats. Een dag
later wisten de media te berichten over vermeende ondeugdelijke rubber
infill korrels in kunstgras voetbalvelden. Een op ’t oog bijzonder geestige
samenloop van omstandigheden, hoe kun je ’t bedenken? Minder geestig is
dat als gevolg van de commotie aanleg van kunstgras bij buurvereniging vv
Holten meer dan een half jaar is vertraagd. Mocht dat op Meermanskamp
tot problemen leiden, dan kan men gerust uitwijken naar ’t Vletgoor.
Ook met sportieve successen kunnen we de boeken in, die waren er dit
seizoen o.a. voor Dames 1, welke in een zeer spannende ontknoping van
de competitie uiteindelijk kampioen werd en volgend seizoen in de derde
klasse speelt. Hulde daarvoor!
Net zo spannend was de ontknoping van het seizoen voor de JO17 (B1).
Na een dramatische middag bij Rohda Raalte waar de hoop kampioen te
worden eigenlijk vervloog, kon een week later en met dank aan Juventa
dat concurrent en op dat moment koploper SVZW in de Wierdense derby
versloeg, alsnog het kampioenschap gevierd worden. Proficiat!
De meiden van MO17 waren ook al afhankelijk van het resultaat van een
andere wedstrijd, en ook hier viel de uitslag uit in het voordeel van Blauw
Wit. Meiden gefeliciteerd!
Ook Heren 1 kende na een bescheiden eerste seizoenshelft en een ingetogen
doorstart na de winterstop, uiteindelijk succes. Te beginnen in de vorm
van een fantastische derde periode. Trainer Bram Freie bleef daarin met 1
gelijkspel en maar liefst 8 overwinningen ongeslagen en kon vervolgens
deelnemen in de strijd om promotie naar de tweede klasse.
In die strijd werd in Holten eerst met 3-0 afgerekend met vv Hellendoorn.
Via een miraculeuze return (3-1) in Hellendoorn werd de volgende ronde
bereikt. Tegenstander daarin was DSV ‘61 dat in Doornspijk met 2-0 werd
verslagen. Toen werd het zaterdag 3 juni, de dag van DE finale. Te midden
van een schitterende ambiance ontspon zich weliswaar geen grootse
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voetbalwedstrijd maar wel een memorabele voetbalmiddag op ’t Vletgoor.
Het 1-2 verlies was voldoende om te promoveren naar de tweede klasse.
Uniek in de geschiedenis van z.v.v. Blauw Wit ’66 en grandioos voor ’t voetbal
in Holten! Een buitengewone prestatie van spelers en begeleiding, chapeau!
Minder grandioos en waarmee we eigenlijk niet de boeken in zouden willen
gaan, zijn de onvervulde vacatures, o.a. die van secretaris en penningmeester.
Nu zou ik op deze plek kunnen verzuchten: “Het is niet anders....” maar daar
is niemand bij gebaat.
Komend najaar krijgt het vrijwilligersbeleid daarom gepaste aandacht en
besluiten we gezamenlijk waarmee de vereniging geholpen is. Geholpen
zijn we overigens nu al en op z’n minst door de minimale omgangs en
fatsoensnormen in acht te nemen, naar elkaar en zeker onze vrijwilligers toe.
Voor nadere details in dezen verwijs ik naar Jacco Schuppert, die me hier als
vrijwilliger in duidelijke bewoordingen op aansprak en me verzocht op deze
plek dit punt te maken, waarvan akte.
Afsluitend: de voetbalzomerstop en daaropvolgend de vakantieperiode
komt er weer aan. De een trekt eropuit een ander blijft thuis, hoe dan ook
een ieder een hele aangename vakantie gewenst, geniet ervan en tot - voor
je ’t weet is ’t weer zover - augustus as.
Wim Borghuis

Aan onze adverteerders
Voor U ligt alweer het laatste nummer van ons clubblad van het afgelopen
seizoen. Uitgave van dit veel gelezen cluborgaan is alleen mogelijk door
de geplaatste advertenties van onze sponsoren.
Deze maand zult u benaderd worden met het verzoek om ook volgend
seizoen weer een advertentie te plaatsen. Wij hopen op veel positieve
reacties van de bijna 90 !!!! bestaande adverteerders.
Onze clubbladcommissie zal haar uiterste best doen om ook van de 48e
jaargang weer het best gelezen clubblad (!!!) van Holten te maken.
Van harte aanbevolen !!!						

Dick Beldman
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Agenda Seizoen 2016-2017
Blauw Wit totaaldag
Medewerkersavond

14 augustus 2017
26 Augustus 2017

Aanvang training selectie
Keunecup (Meermanskamp)

2 september 2017
23 september 2017

Start bekerwedstrijden
Start competitie

20 november 2017

Algemene ledenvergadering

29 december 2017

Nacht van Blauw Wit

‘‘

10 juni 2017		
24 juni 2017		

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

‘‘

We speelden wel goed. Vooral de laatste
minuut
Bart van Dam

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		
		Oktober
		November
		December
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Van de redactie
Na het laatste voorwoord is er veel gebeurd voor ons 1e. In de tweeluik
tegen Hellendoorn werd nipt maar verdiend de 2e ronde behaald. Wat nu
volgt is de tweestrijd tegen DSV’61 uit Doornspijk.
Deze oranjehemden behaalden de 2e periodetitel in 3C, met een keurige
derde plaats. In de 1e ronde versloegen ze ON Almelo, na de 0-0 in
Doornspijk werd het maar liefst 0-5 in Almelo.
Dat betekent dat alleen Blauw Wit nog over is uit 3D, ook Bergentheim ligt
er uit, na twee keer verlies tegen SVI uit Zwolle.
Dat een periodetitel een bijzonder fenomeen is en zal blijven heb ik
vorige maand al uitgelegd; Blauw Wit leek in januari op een promotie/
degradatieplek te eindigen, de revival erna is bekend.
In de Hoofklasse B haalde Flevo Boys (Emmeloord) de 3e periodetitel maar
de 13e plaats betekende degradatiewedstrijden; daarin is na twee duels
wel een goede stap gezet met twee keer winst.
Voor ons is het wachten op zaterdag 3 juni, als thuis tegen DSV ’61 een
historisch hoogtepunt kan worden behaald: NOG NOOIT speelde Blauw
Wit ’66 in de 2e klasse.
Een collega speelt bij Hulzense Boys, ik zei dat beide clubs elkaar volgend
seizoen kunnen treffen. De aanstaande club van Bram Freie degradeerde
uit 1D, de collega lachte breeduit: “Dan hebben we in ieder geval al zes
punten !!”
Alex

(dit voorwoord is voor de laatste wedstrijd van het eerste geschreven,
inmiddels is natuurlijk bekend dat het eerste de promotie daadwerkelijk
heeft gehaald)
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Ophangen posters

Wij krijgen steeds meer verzoeken (per mail en mondeling) voor
het ophangen van posters bij de entree van het clubgebouw. Om te
voorkomen dat de entree van het clubgebouw een “reclamezuil” wordt,
zijn in het verleden door het bestuur de volgende afspraken gemaakt:
- de vermelding op de poster moet een Blauw Wit aangelegenheid zijn
of
- de vermelding op de poster moet sport gerelateerd zijn			
of
- na overleg vooraf een poster van een A-sponsor van Blauw Wit
of
- na overleg vooraf een goed doel aangedragen door sponsoren
Het Bestuur

Mooie opbrengst Rabo clubkas
campagne

Zoals via onze site, Facebook, het clubblad en in de kantine te zien was
heeft Blauw Wit ’66 afgelopen maand deelgenomen aan de Rabo Clubkas
Campagne. Naast Blauw Wit namen maar liefst 463 andere stichtingen of
verenigingen deel aan de campagne.
Onder deze verenigingen werd door de Rabobank een bedrag verdeeld
van maar liefst 175.000 euro. De leden van de bank mochten door middel
van het uitbrengen van stemmen dit bedrag verdelen onder de 464
deelnemers. Dit werd massaal gedaan, want maar liefst 19.597 mensen
hebben hun stem uitgebracht.
Woensdagavond 31 mei is in het Polman stadion in Almelo de uitslag
bekend gemaakt. Wij hebben in totaal 357 stemmen ontvangen en
mogen een prachtig bedrag van maar liefst €1092,42 tegemoet zien. Wij
hoorden bij de 30 verenigingen die een bedrag van € 1000 euro of meer in
ontvangst mochten nemen.
Iedereen die op Blauw Wit heeft gestemd willen we dan ook via deze weg
heel erg bedanken. STEMMERS BEDANKT!
De Blauw-Witter
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Lotenactie
Het is inmiddels al even geleden dat onze jaarlijkse lotenactie heeft plaats
gevonden. Dit jaar mogen we terugkijken op een grote opkomst van de
jeugd en een daarbij behorende grote opbrengst van de lotenverkoop! De
totaalopbrengst bedraagt namelijk ruim 2400,- euro!
De gelukkige prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst
mogen nemen en waren allen blij verrast met een van de mooie prijzen die
beschikbaar zijn gesteld door verschillende Holtense ondernemers.
Bij dezen daarom nogmaals onze hartelijke dank voor COOP Leon
Haanstra, Bakkerij Nijkamp, Bloemist Marjo, Restaurant Tastoe, Kapsalon
Elegant, PUUR, Drogisterij DIO, Slagerij Brands en Restaurant Het Losse
Hoes. Ook willen wij via deze weg Dick Beldman hartelijk danken voor het,
wederom, regelen van al deze mooie prijzen die onze jaarlijkse verloting
tot een groot succes maken.
En ‘last but not least’ alle enthousiaste jeugdleden van onze mooie
vereniging die, ook dit jaar, weer voor een fenomenale opbrengst van de
lotenactie hebben gezorgd.
Met deze positieve noot sluit ik graag dit stukje af en hoop dat we
volgend jaar weer zo’n mooie opbrengst zullen behalen met zijn allen.
Iedereen bedankt!

‘‘

Met vriendelijke groet,
Roy Vrieling, Hester Wijenberg en Mariël Stam

‘‘

Als je supporter bent van RV zit je wel op
tijd in de kantine.
Appie Nijhuis
Maakt niet uut, aj d’r mar duuzelig van
wordt!
Henk Bolink
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Lijst prijswinnaars lotenactie 2017
1ste prijs:		
2e prijs: 		
3e prijs: 		
4e prijs: 		
5e t/m 10e prijs:
			

Tuitert, Pastoriestraat
Waanders, Helhuizerweg
Rinck, Van Holtenserf
Stam, Erve Lukensveld
Stegeman, Weversstraat, Berends, Boerendanssteeg,
Van Alst, Ab Janssenstraat, Reterink, De Scheper

11e t/m 15e prijs: Stam, Oplegger (Rijssen), Wessels, Aalpolsweg, Van
Wijngaarden, Oranjestraat, Warrink, Noordenbergstraat, ?, Verzetstraat.
16e en 17e Prijs: Bakker, Erve Lukensveld en Harting, Noordenbergstraat
18e Prijs: Stam, Het Landeweerd
Helaas zijn we dit jaar niet zo geordend bezig geweest na de trekking.
Zo zijn we vergeten de winnende lotnummers te noteren en hebben we
niet alle namen op de prijswinnaarslijst opgeschreven, maar de winnende
lootjes bij de prijs bewaard en zodoende rondgedeeld.
Derhalve missen er twee namen op deze prijslijst waarvoor onze excuses.
Bij de 5e t/m de 17e prijs kan er, per abuis, ook een naam bij de verkeerde
prijs staan om dezelfde reden als bovengenoemd. Wij beseffen ons dat dit
zeer knullig over moet komen bij eenieder en willen u allen om die reden
onze welgemeende excuses aanbieden. Komend jaar zal dit zeker niet nog
eens gebeuren!
We hopen echter dat jullie vertrouwen in ons hebben dat we de prijzen bij
de juiste personen hebben afgeleverd.
Ook hopen wij dat we met zijn allen vooral op de prachtige opbrengst
door de jeugd, voor de jeugd, terug kunnen kijken en daar met zijn allen
enorm trots op zijn. Dan beloven wij het komend jaar, ook administratief,
weer netjes op orde te hebben.
Rest ons nog eenieder te bedanken voor zijn/ haar inzet voor deze mooie
clubactie!
Met vriendelijke groet,
Roy Vrieling, Hester Wijenberg en Mariël Stam
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Afscheid Gerrit Dikkers als zaal
coördinator
					

Het is moeilijk exact terug te vinden, maar Gerrit Dikkers heeft inmiddels
zo’n 36 of 37 jaar het coördinatorschap van de zaalafdeling op zich
genomen. Een bijzondere periode, die dus nu ten einde komt. Al een paar
jaar plakte Gerrit er nog maar weer een jaartje bij aan omdat er nog geen
spontane opvolger was. Dit jaar was hij vanaf het begin duidelijk dat dit
zijn laatste seizoen zou zijn.
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.
Vanaf het begin heeft Gerrit nog de administratie van spelers. In “het
schriftje van Dikkers” werd alles secuur bijgehouden. Uiteraard de
teamindelingen, maar vaak ook de opkomst bij trainingen en wedstrijden.
We kunnen daarom natellen dat er in zijn periode zo’n 140 spelers in de
zaal voorbij zijn gekomen. Uiteraard ging ook Gerrit mee in de moderne
tijd met email en app-verkeer. Maar de trainingsopkomst hield hij tot het
laatst bij op een lijstje.
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.
De Blauw-Witter
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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.
Het past ook bij Gerrit om zijn eigen afscheid te regisseren. Voordat
iemand iets anders kon bedenken was er al de uitnodiging om het
afsluitende teamfeest met beide teams bij hem in de achtertuin te houden.
Uiteraard had Gerrit daar ook nog een kleine activiteit bij bedacht, een
rondje “voetgolf” door zijn tuin en die van de buren!
Tijdens deze avond hebben de teams natuurlijk aandacht aan zijn afscheid
besteed. Dit werd gedaan middels video boodschappen van zowel spelers
als oud-spelers. En af en toe een sketch er tussen van twee zwachtelende
spelers, met de terugkerende vraag “hoe lang MOET je nog?”, de runninggag in de zaalafdeling sinds iemand dat aan hem vroeg bij zijn 40-jarig
huwelijk.
Gerrit we hopen je nog regelmatig terug te zien in de zaal om even “bij te
praten”. En dan vooral vanuit de gedachte “hoe lang MAG je nog?”.

‘‘

Egbert Rietberg

Tsjonge jonge, wat hebben we toch een
wereldelftal!
Gerrit ter Voorde
Dat was de eerste keer dat ik kopte, wordt
er direct een foto in de krant gezet.
Paul Kuipers

‘‘

Hoezo Thomas Nijkamp een goeie spits? Dit
jaar ben ik er bij en staan we op het punt te
promoveren!
Kjell van Zon
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Senioren
Het eerste
Over het eerste elftal is al veel geschreven natuurlijk. Na het behalen
van het periode kampioenschap in de derde periode met 8 keer winst
en 1 keer gelijk ging het vol vertrouwen de nacompetitie in. De eerste
tegenstander was v.v. Hellendoorn. In een prima wedstrijd van Blauw Wit
kant werd een ruime 3-0 zege behaald. Dit bleek voor de uitwedstrijd maar
ter nauwe nood genoeg. Hellendoorn was thuis duidelijk de betere, maar
Blauw Wit verdedigde met hand en tand en wist uiteindelijk de schade te
beperken tot een 3-1 nederlaag wat genoeg was om door te gaan.
Tegenstander in de finale was DSV ’61 uit Doornspijk. Wederom werd in
de eerste wedstrijd de basis gelegd, uit in Doornspijk werd terecht met 0-2
gewonnen. Thuis liep het allemaal wat minder, maar Blauw Wit hield de
controle. Toen het in de slotfase de 1-2 viel werd het nog even spannend,
maar ook dit werd niet meer weggegeven.
Hierdoor promoveert het eerste naar de tweede klasse, een historische
prestatie. Groot feest uiteraard op ’t Vletgoor en in het dorp. Een prachtige
teamprestatie en nu op naar de tweede klasse!
Het tweede
Nadat het tweede elftal vorig jaar het kampioenschap behaalde
promoveerde het naar de reserve (A-cat) 2e klasse D. Het doel aan het
begin van het seizoen was om in ieder geval handhaving, nadat het
eerder na promotie niet lukte om in de 2e klasse te blijven. Na de eerste
periode werd echter duidelijk dat het een lastig seizoen zou worden voor
het team van Eric Deijk. De eerste acht wedstrijden leverden slechts een
schamel punt op. Personele problemen als gevolg van blessures en andere
omstandigheden zorgden ervoor dat het team steeds in een andere
samenstelling verscheen, waardoor spelers niet op elkaar ingespeeld
raakten en vaste patronen nauwelijks te ontdekken waren.
Ook in de tweede periode werden te weinig punten behaald. Met vier
punten uit zeven wedstrijden kon het team die periode alleen Sparta
Enschede en Enter Vooruit onder zich houden. Hoewel het voetballend
beter ging en er bij vlagen goed werd gespeeld, bleef vaak het geluk uit
om daadwerkelijk punten te behalen.
De Blauw-Witter
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Mede door hulp van buitenaf, waaronder het regelmatig meetrainen en/
of –spelen van Jeffrey, Danny, Jaron en Pim van JO19-1, rechtte Blauw Wit
2 de rug. In de derde periode werden maar liefst 15 punten behaald en
SC Lutten, ASC ’62 en DETO werden zelfs met grote cijfers verslagen. Even
leek het erop dat directe handhaving binnen de mogelijkheden viel, maar
daarvoor was de wedstrijd tegen DOS ‘37 cruciaal. De ploeg uit Vriezeveen
won uiteindelijk deze wedstrijd, waardoor Blauw Wit 2 in de nacompetitie
is beland. Op het moment van schrijven staat de dubbele ontmoeting met
DES op het programma.
Hoewel nog onbekend was of Blauw Wit ’66 2 in de 2e klasse uit zou
blijven komen, werd het reguliere seizoen al wel feestelijke afgesloten met
een bezoek aan Manchester. Tijdens een stedentrip van vier dagen werd
behalve aan de plaatselijke pubs, een bezoek gebracht aan het Etihad
Stadium van Manchester City en het National Football Museum. En nu
duimen voor een goede afloop van de nacompetitie!
Naschrift redactie: Helaas is inmiddels bekend dat het tweede elftal het niet
heeft gered en is gedegradeerd naar de 3e klasse.
Derde elftal
Het derde elftal kende een moeizaam seizoen. In de loop van het seizoen
heeft men helaas afscheid moeten nemen van een aantal spelers: Jarmo
Hartkamp, Marcel Smit en Jasper Kampman hebben om diverse redenen
besloten tussentijds te stoppen. De tweede helft van het seizoen was
het ook behelpen toen andere spelers geblesseerd raakten. Met hangen
en wurgen is het einde van het seizoen behaald. Wij willen via deze
weg iedereen bedanken, die ons geholpen heeft om het seizoen af te
maken. Speciale dank gaat uit naar de A1, het tweede en de zaal, die
ons meerdere keren uit de brand geholpen hebben. Het seizoen werd
afgesloten op de voorlaatste plaats met 12 punten uit 17 wedstrijden.
Het vierde
Het seizoen van Blauw Wit 4 begon met het aantrekken van een 6 tal
nieuwe spelers. Vol trots werden Fabian, Marc, Bjorn, Lars, Erik en Rudolf
gepresenteerd als aankopen. Rudolf werd het seizoen er voor al regelmatig
door ons gehuurd. Met een brede selectie van zo’n 23 spelers begonnen
we het seizoen door niet op trainingskamp te gaan. Ondanks dat de
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sjaaltjes en petjes voor de bekerfinale van Blauw Wit 4 al besteld waren
verloren we de 3 bekerwedstrijden en was de kortste route naar Europa
voor ons al voorbij.
Gelukkig begon vrij snel daarna de competitie. De eerste
competitiewedstrijd tegen PH ging helaas met 2-3 verloren. Voor zover ik
mij kan herinneren zwaar onverdiend, denk ik. De wedstrijd erna gingen
we voor revanche. En dat lukte, 3-4 winst bij ENC. Helaas gingen de 4
wedstrijden daarna wel weer verloren. Op 22 oktober verloren we voor de
verandering een keer niet. We waren vrij dat weekend. Na dat weekend
presteerden we weer stabiel in de competitie, 6 wedstrijden 0 punten.
Ondanks dat we soms dicht bij een punt waren zat het niet altijd mee
helaas.
Na de winterstop besloten we als team te vechten voor lijfsbehoud in de
6e klasse. Ondanks dat Damir in de winterstop vertrok naar een concurrent
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begonnen redelijk met een 4-4 gelijkspel tegen DES. Ploegen uit Nijverdal
bleken ons wel te liggen. Helaas verloren we daarna weer een paar keer
op rij tot de koploper op bezoek kwam. In heksenketel op veld 2 van ‘t
Vletgoor hielden we de koploper op een 1-1 gelijkspel. Het verhaal gaat
dat Fabian de datum 8-4-2017 daarom op zijn linker bil heeft getatoeëerd.
Helaas konden we de stijgende lijn niet vasthouden. De laatste wedstrijd
van het seizoen, op bezoek bij PH, lukte het ons om degradatie te
voorkomen. Met de 0-2 winst sloten we het seizoen af met een goed
gevoel.
Blauw Wit 35+ 2 (“Oale Kearls 2”)
Voor ons was dit seizoen een nieuwe start. Met negen spelers vanuit het
roemruchtige BW 5 en zes spelers uit een verder voetbalverleden (voor
een enkeling zelfs terugvoerend naar hun kinderjaren). Helaas bleek al snel
(na de eerste training of zelfs al daarvoor) dat dit “niveau” voor sommigen
te hoog gegrepen was en moesten dus door blessures al afhaken.
Na enkele drukbezochte trainingen (helaas geen voorbode voor de rest
van het seizoen) begon voor ons de najaarscompetitie.
Voor 35+ betekent dit: eens in de drie/vier weken op vrijdagavond
een minicompetitie tegen alle tegenstanders in de poule, telkens
georganiseerd door een andere vereniging. Onze tegenstanders in de
najaarscompetitie waren: Twenthe Goor, Enter Vooruit, SVZW en Excelsior.
De meeste teams bleken aan elkaar gewaagd, alleen Twenthe Goor was
een maatje te groot. Zij werden dan ook “kampioen”. Voor ons eindigde de
competitie met een vierde plek (19 punten uit 20 wedstrijden).
In de winterstop namen wij natuurlijk ook deel aan het Gerrit Dikkers
zaaltoernooi waar Ulf en passant nog even de titel “beste speler”
wegkaapte. Helaas bleek ook de winterstop zijn tol te eisen, waardoor Bas
ook genoodzaakt was om zijn kicksen aan de wilgen te hangen.
In maart begon de voorjaarscompetitie. Dit keer bestaande uit 4 i.p.v. 5
teams. Twee oude bekenden: SVZW en Excelsior en daarnaast Bornebroek.
Ook in deze competitie bleek 1 ploeg veel te sterk voor de rest te zijn. Dit
keer was het Bornebroek. Wij eindigden met 12 punten uit 16 wedstrijden
op plek 3.
Al met al een geslaagd seizoen waarbij alleen de trainingsopkomst voor
verbetering vatbaar is ;-)
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Formidabele prestatie, Blauw Wit 1
promoveert!!

Het mooiste moment van gisteren vond ik de terugkomst van onze
selectie, na hun tour door Holten.
Het was inmiddels 21.30, er waren nog zo’n 40 mensen bij het clubhuis, die
allemaal al lang naar huis wilden, Juventus tegen Real Madrid wilden zien,
of doodmoe waren na de lange dag, maar trouw bleven wachten om hun
helden te verwelkomen.
En de uitzinnige vreugde van staf en selectie, samen met de wachtenden
zal ik nooit vergeten. Dit stond voor mijn gevoel symbool voor het succes,
we doen het met zijn allen en iedereen is even belangrijk.
Fantastisch hoe de trainers Bram, Marco, de teammanagers Henk en Jan
en de verzorging dit gevoel hebben aangestuurd, complimenten!
En wat hebben onze jongens gestreden! Wij waren lang niet de best
voetballende ploeg, maar na de winterstop groeiden we wel langzaam
naar een eenheid en voor de duvel niet bang. Gezien de teamprestatie zal
ik geen individuele spelers benoemen, ik zou anderen tekort doen.
Vergeet nooit de uitwedstrijd tegen Hellendoorn, in dat woord zit Hel
en doorn. In die hel van Hellendoorn, bleven we met heel veel moeite
staande, met zeer matig voetbal, op karakter, strijdend voor elke bal, elke
meter. Miraculeus en geweldig om te zien, wat een teamgeest en wil om te
overleven.
Dit succes zal voor veel voetballers van onze selectie mede vormgevend
zijn voor de rest van hun leven.
Met die instelling kun je elk probleem wat op je levensweg tegen komt,
trotseren en overwinnen. En je zult zien, jullie hebben samen een band
voor het leven gesmeed, over 25 jaar komen jullie nog weer eens bij elkaar
voor een reünie met een wedstrijdje staan-voetbal tegen het Hellendoorn
van nu.
Hoop dat BJ en Johan en ik, allemaal bijna 100,dan nog met onze koebelletjes op de vlak na 2017 gebouwde tribune met verwarmde zitplaatsen
kunnen zitten en weer terug denken aan de historie dat we in 2017
tweedeklasser werden en vooral aan de manier waarop.
En mijmeren we erover, dat dat het meest memorabele seizoen ooit was in
de Blauw Wit historie.
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We kregen een nieuw kunstgrasveld met de toen beste sproei-installatie
van Nederland, we vierden het 50 jarige bestaan, werden voor het eerst
tweedeklasser en na de promotie stond er
binnen een jaar een tribune, er is nog lang gediscussieerd of dat de Poppe
tribune of de Bram Freie tribune zou gaan heten.
Dat was toen die ambitieuze trainer die er na een heel moeizame eerste
seizoenshelft, waar degradatie akelig dichtbij kwam, in zijn voetbalvisie
en een goed resultaat bleef geloven. Het elftal beter neerzette, het geloof
in eigen kunnen aan zijn jongens gaf en samen met zijn spelers en staf,
Marco, Jan en Henk de supporters destijds, sommigen met koe-bellen een
onvergetelijke tijd bezorgde.

‘‘

Gerrit ter Voorde

‘‘

Dom Bram, dit kost je volgend jaar 6
punten!
Op ‘t veld direct na het behalen van promotie

kampioenschap Dames 1
Zaterdag 13 mei werd de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld.
Thuis, op het hoofdveld tegen de dames van Enter Vooruit. Voor ons gevoel geen hele belangrijke wedstrijd meer, aangezien we vorige week punten hadden laten liggen tegen KOSC. Voor ons gevoel was het kampioenschap net aan onze neus voorbij gegaan.
Wel was er in Deventer nog een wedstrijd tussen KOSC en RDC, en alleen
bij een gelijkspel daar en winst van ons was er nog een kampioenschap
mogelijk. Ja ja, het kán nog wel riepen we de hele week, maar eigenlijk
wisten we zelf ook dat die kans niet zo groot zou zijn. Dus begonnen we
relaxed en op een zonovergoten Vletgoor aan de wedstrijd tegen Enter.
Ondertussen was ‘spion’ en vaste supporter Henk Pekkeriet richting Deventer gereden om te bekijken of de wedstrijd tussen KOSC en RDC wel
eerlijk zou verlopen.
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In Holten begon het eerst nog wat moeizaam maar we lieten zien waar we
goed in zijn: overtikken en als team op het veld staan. Hier hebben we al
veel punten mee binnengesleept dit seizoen, en ook vandaag weer. Met
een paar puike doelpuntjes kwam de eindstand op een overtuigende 7-0
winst.
Pas na onze eigen wedstrijd hoorden we via Henk op locatie in Deventer,
dat de wedstrijd tussen KOSC en RDC na 70 minuten spelen op een 2-2
stand stond. Als dat zo zou blijven, zou dat betekenen dat we alsnog kampioen werden! Het lange wachten begon. Iedere kans en elke doelpoging
werd nauwkeurig doorgestuurd waardoor er 20 zenuwslopende minuten
volgden. In de tussentijd hebben we Wouter nog even bedankt voor 10
jaar trainer- en leiderschap en probeerde sponsor Paul de Goede de sfeer
nog luchtig te houden met een paar flessen champagne (want, of we nu 1e
of 2e zouden worden, toppers waren we sowieso, aldus Paul).
Na een eindeloze blessuretijd, een heleboel geduld en zenuwslopende
minuten hoorden we dat de eindstand in Deventer definitief 2-2 was. WIJ
WAREN DUS KAMPIOEN! Een gigantische explosie van geluk volgde; alle
dames maar ook de leiders, trainers, ouders, vrienden, en andere blauwwitters hadden zich verzameld op het terras en ontploften toen dat nieuws
doorkwam. Nog meer champagne en bier vloog door de lucht. Wie had
dat verwacht??
Nadat we Henk een warm onthaal terug op het Vletgoor hadden gegeven
en we net een klein beetje bijgekomen waren van de eerste feestvreugde,
kwam er een rode bus het Vletgoor oprijden. De zeer sportieve dames van
KOSC kwamen hun eigen kampioensschaal bij ons afleveren met vuurwerk,
applaus, spreekkoren en heel veel enthousiasme. Kippenvel voor zoveel
sportiviteit!!
Aan het eind van de middag gingen we geheel volgens traditie uiteraard
op de platte wagen door het dorp, via VV Holten, een drankje bij Tastoe en
langs het nieuwe huis van Paul weer terug naar Blauw Wit. Vanaf daar door
naar het Klavier voor een bodempje en daarna werd er tot in de late(of
vroege?) uurtjes gehost en gefeest maar vooral gevierd dat dames 1 is gepromoveerd naar de 3e klasse!! We willen bij deze onze trainers en leiders
Wouter, Simon en Gijs bedanken voor het fantastische seizoen. Maar ook
Jaap voor het vlaggen en de meiden (Jamy, Tirza, Rosa, Lucie) voor het regelmatig meespelen wanneer wij te weinig dames hadden! HULDE!!
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Twitter
Direct na de behaalde promotie kwam er een hoos aan felicitaties binnen
via Twitter. Hier een compilatie:
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Resultaten zaal

						

Zaal 1
Op vrijdag 28 april speelden we thuis tegen ZVE 1, de nummer laatst
in onze competitie, wat ook duidelijk te zien was in de uitslag. Bij een
ruststand van 5-0 en een eindstand van 9-0 waarbij de goals met snelle
uitvallen gemaakt werden en keeper Niek een aantal goede reddingen
verrichte.
Op maandag 22 mei uit tegen Robur et Velocitas in Apeldoorn waar we
ook al op maandag 8 mei geweest waren met een voltallig aanwezige
tegenstander scheidsrechter maar toen een sporthal met tafels aantroffen
en er niet gespeeld kon worden. De wedstrijd in sporthal Mheenpark
liet zich de eerste helft niet goed aanzien en kwamen we op een 4-1
achterstand met de rust. Na de pauze en samenspraak kwamen we binnen
de zes minuten op een 4-5 voorsprong en zat de spirit er in. Met een
eindstand van 4-11 werd toch nog een flinke overwinning behaald. Nu
maar afwachten wat Almelo FC 5 in haar laatste wedstrijden gaan doen.
Met 43 punten uit 22 wedstrijden staat het eerste nog steeds op de 1e
plaats gevolgd door Almelo FC 5 met 42 punten die nog twee wedstrijden
hebben te spelen.
Zaal 2
Op vrijdag 26 april in de uitwedstrijd tegen Holten 5 is het steeds een netniet wedstrijd met weinig goals. Voor de rust kwamen we achter door twee
goals van Nanco Holmer. Ook in de 2e helft liepen ze verder uit door een
goal van Flip van Willigen. Beide zijn oud spelers van Blauw Wit ’66. Ook
Blauw Wit bleef voor haar kansen gaan en de rappe Timo Sjoers scoorde
in de laatste drie minuten nog 2x. Eindstand 3-2 verlies. Woensdag 3 mei
in de uitwedstrijd tegen Holten 3 gaven we opnieuw goed partij met een
ruststand van 3-1 kwam er met nog twee minuten te spelen een 5-5 op
het scorebord waarbij in het laatste kwartier 3x gescoord werd door Hans
Dijkink– Gerrit Hulsman en Egbert Rietberg.
Op vrijdag 12 mei in sporthal De Haverkamp in Markelo speelden we
tegen de kampioen in onze klasse De Hooiberg 3 met drie versterkingen
van het 1e maakten we de tegenstander erg lastig en werd het een
wedstrijd. Met goals van Egbert en Roy was het 2-1 met de rust. Hierna
liepen we door het goede verdedigen en het goede keepen van Edwin uit
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tot een 7-3 winst. We klommen hiermee een trapje hoger in de competitie
eindstand. Met 23 punten uit 24 wedstrijden zijn we op een 11 plek
geëindigd met 88 doelpunten voor en 121 tegen. Op donderdagavond
18 mei speelden we de jaarlijkse vriendschappelijk wedstrijd tegen Blauw
Wit ’66 5e onder leiding van clubscheidsrechter Harry Sjoers. Met enkele
spelers van het 3e er bij konden beide teams starten met elk 11 spelers.
Met vele kansen voor zaal bleef het steken op een 1-3 voorsprong bij
rust. Na de rust kwam Stefan Aanstoot het 5e versterken en kwam men
spoedig gelijk ook met een drietal goals van Robert Stam kwam men op
een 4-5 voorsprong met een laatste goal van Timo Sjoers werd er nog een
gelijkspel behaald – in de derde helft werd nog lang nagepraat.
Zaterdag 20 mei de jaarlijkse BBQ
Mede doordat ik aangegeven had om te willen stoppen met leiding geven
aan het zaalvoetbal van Blauw Wit ’66 hebben we de BBQ bij mij thuis
georganiseerd. Na 35 jaar leiding en afwikkeling na de KNVB te hebben
gedaan wordt het tijd dat een jonger iemand dit gaat overnemen. In
Egbert Rietberg heeft de zaalafdeling een waardige opvolger en naar de
KNVB toe is het met de voetbal app’s allemaal eenvoudiger geworden.
Op de BBQ waren we met zo’n 30 spelers en aanhang en werd het een
leuke avond. Ik had een 7 hole’s voetgolf achter mijn huis uitgezet. Het
was in groepjes van vier dolle pret om de hole’s te bereiken. Ook vlees
en drankjes waren er voldoende en zo werd het een late avond. Timo
Sjoers en Bart van Dam hadden een video gemaakt met oude team foto’s
van de zaal. De ‘al knie zwachtelende’ Egbert en Roy over “hoe lang moet
je nog” spraken de stukjes aan elkaar. Alle spelers van het 2e en enkele
oud gedienden Arie – Dirk Jan – Eduard – Anton hadden een bedankje
ingesproken. Allemaal nogmaals hartelijk dank! Ook ontvingen Dini en
ik een week gratis verblijf op het vakantiepark van Johan van Dam in
Domburg. Natuurlijk komen de zaalspelers dan ook een weekend ‘a-laWinterberg’ kijken waar Johan zich heeft afgezonderd zo ver weg. Met een
dinerbon van het 1e wordt het daar in Zeeland vast weer gezellig.
Met nog één vriendschappelijke wedstrijd tegen Heren 35+ en de
Totaaldag zit het voor de zaalafdeling dit seizoen er op, jongens allen een
prettige vakantie!
Gerrit Dikkers
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VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
SENIOREN
Voorbereiding 1e en 2e elftal op het nieuwe seizoen
Onder leiding van de nieuwe trainers Alex Hengeveld en Henk Berenschot
wordt op maandagavond 14 augustus gestart met de eerste training,
aanvang 20.00 uur. Op zaterdag 19 augustus staat een trainingsdag
gepland, aanvang 10.00 uur.
Voorts zijn naast de 3 bekerwedstrijden op de zaterdagen 2, 9 en 16
september de volgende oefenwedstrijden afgesproken:
Dinsdag 22 augustus
: 1e - ABS 1, aanvang 20.00 uur;
Zaterdag 26 augustus
: Holten 1 - 1e , aanvang 17.00 uur (Keune Cup)
: 2e - Oene 2, aanvang 12.30 uur;
Dinsdag 29 augustus
: 1e - Heeten 1, aanvang 20.00 uur;
Donderdag 31 augustus : 2e - Lettele 2, aanvang 20.00 uur;
Dinsdag 5 september
: 1e - tegenstander nog niet bekend;
Dinsdag 12 september : 2e - tegenstander nog niet bekend;
Zaterdag 23 september : Aanvang competitie voor 1e en 2e
De publicatie van de competitie-indeling is begin juli, de indeling van de
bekerpoules medio juli.
Debuut VR1 in de 3e klasse
Het kampioenschap van VR1 van de 4e klasse 03 betekende promotie naar
de 3e klasse, een niveau waarop onze VR1 nog niet eerder is uitgekomen.
Tevens betekent dit de overgang van categorie B (recreatie-voetbal) naar
Categorie A (prestatie-voetbal). Dit houdt o.m. in dat de competitie,
evenals bij het 1e en het 2e, in 3 periodes is verdeeld, dus aantrekkelijker is
want er zijn periodetitels te behalen.
De kans op degradatie ligt echter ook op de loer want In het huidige
seizoen degradeerden maar liefst de 3 onderste ploegen uit de 3e klasse,
dus ligt daar mogelijk wel de grootste uitdaging voor onze VR1 in hun
debuutjaar in de 3e klasse.
Ook VR1 speelt op de zaterdagen 2, 9 en 16 september een
bekerwedstrijd. Daarnaast heeft de nieuwe trainer van VR1, Wim Snikkers,
3 oefenwedstrijden geregeld, t.w.:
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Woensdag 30 augustus : VR1 Markelo VR1, aanvang 20.00 uur;
Woensdag 6 september : Diepenheim VR1 - VR1, aanvang 19.30 uur;
Dinsdag 12 september : Wilhelminaschool VR1 - VR1, aanvang 19.30 uur.
Anton

Interview
1
2
3
4

Naam
Alex Kampman
Geboren
2-2-1988
Beroep
Vrachtwagen chauffeur
Wat lees je het eerste in de
Team verslagen
Blauw-Witter?
5
Voetbalgeschiedenis
Eén seizoen in het veld en daarna
		
keeper, momenteel in het 5e
6
Club Nederland
Geen, kijk het wel maar heb er
		
verder niks mee
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
Voetballen ze nog??
19 Voorspelling eredivisie	 20 Voorspelling Champions League	 21 Favoriete eten
Chinees en spare-ribs
22 Favoriete TV-programma
Bassie en Adriaan
23 Favoriete vakantieland/-plek
Frankrijk
24 Favoriete film
Ted
25 Wie verdient er een koninklijk lintje Gerrit Dikkers
De Blauw-Witter

juni 2017

23

Martijn Muller – trainer JO19 seizoen
2017-2018
Vanaf het volgend seizoen mag ik JO19-01 gaan trainen en langs deze
weg wil ik mij graag voorstellen aan jullie.
Ik ben Martijn Muller, 38 jaar en geboren in Wierden. Ik woon inmiddels
alweer 14 jaar in Holten. Ben getrouwd en heb 2 kinderen.
Een aantal jaar geleden ben ik gestart met voetballen. Ik heb de jeugd bij
sv Omhoog (nu Juventa ‘12) doorlopen.
Vervolgens heb ik de overstap gemaakt om bij SVZW in Wierden te voetballen. Daarin heb ik op een redelijk niveau mee mogen voetballen. Met
het 2e gepromoveerd naar de hoofdklasse en in die jaren altijd bij de selectie gezeten. Hier heb ik 6 jaar mogen voetballen, vervolgens begon ik te
kwakkelen met blessures en ben ik een aantal jaar gestopt. Ik heb destijds
gekozen om mij te focussen op mijn studie en later mijn werk.
Op een gegeven moment vroeg mijn zwager om eens een keer mee te
doen bij het 8e van sv Hector. Hier heb ik nog eens een aantal jaar gevoetbald met als hoogte punt dat we kampioen zijn geworden. Op hoogte
punt moet je dan ook stoppen en heb toen besloten om even weer een
pauze in te lassen. Inmiddels voetbal ik nu bij heren 35+ bij zv Blauw wit.
In 2012 is mijn zoon gestart bij de mini’s, redelijk snel heb ik mij zelf aangeboden om de trainingen te verzorgen. Ik ben met mijn zoon en zijn
team al die jaren meegegroeid tot en met F1 in het seizoen van dit jaar.
Daarnaast heb ik dit seizoen de training voor de instroom verzorgd. Dit
heb ik altijd met zeer veel plezier gedaan en als ik nu zie hoe zij voetballen
zijn ze aardig gegroeid. Met de ervaringen uit het verleden (en internet)
kwam ik toch nog een heel eind.
De afgelopen maanden ben ik benaderd wat ik van plan was voor het volgend seizoen en of ik nu niet eens wat anders wilde. Zelf zat ik te twijfelen
of het nu niet eens tijd wordt voor een andere trainer bij de kinderen die ik
nu al 5 seizoenen train. Tevens wordt het voor mijn zoon tijd dat zijn vader
stopt hem te trainen en ik zie het trainen van JO19-1 als een nieuwe, leuke
uitdaging!
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Dus vanaf volgend seizoen mag ik dan JO19-1 gaan trainen. Ik zie dat als
een grote uitdaging en vind het dan een eer om dit te mogen doen. Bovendien zal ik tijdens het seizoen de trainerscursus volgen voor de jeugd.
Daarnaast is er al zeer veel ondersteuning aangeboden en georganiseerd.
Ik hoop dan ook dat we samen een mooi en sportief seizoen gaan beleven. Hoe we dit gaan doen, wordt de uitdaging. Maar aan de ondersteuning van de club en aan mijn gedrevenheid zal het niet liggen. Ik heb altijd
als doel om het maximale uit het team te halen en samen komen we een
heel eind.

Jasper Kampman – trainer JO13 seizoen
2017-2018
Vanaf het volgend seizoen ben ik de nieuwe hoofdtrainer van de JO13, ik
wil mij daarom graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Jasper Kampman, 18 jaar en geboren in Deventer. Ik woon inmiddels al 18 jaar met plezier in Holten. Ik ben zoals ieder ander begonnen
als krantenjongen, maar werk nu inmiddels 3 jaar bij Muller ETTC Holten.
Ik studeer momenteel bij het ROC van Twente tot sportcoördinator, en zit
hierbij in het 1ste jaar van mijn studie.
Toen ik 7 was heb ik mijn liefde voor motorcross aan de kant gezet, en ben
begonnen met voetballen. Ik ben begonnen als klein jochie bij de instroom
van Blauw Wit 66. Inmiddels zijn we nu 11 jaar verder en heb ik veel teams
doorlopen. Momenteel speel ik nu in de A1 van Blauw Wit 66 en, heb verscheidende keren mee mogen doen met de senioren.
Het afgelopen jaar heb ik als trainer meerdere teams training gegeven,
maar ik wil volgend seizoen graag meer betrokken zijn tot het training
geven van teams maar vooral ook het coachen daarvan. Ik wil mij daarom
graag richten op het behalen van TC3, hierbij is de JO13 een mooie stap
om mij daar in te specialiseren.
Ik zie het volgende seizoen als een leuke en vooral een leerzame uitdaging, ik hoop dan ook dat we samen er een mooi seizoen van gaan maken!
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Blauw wit op stap in de Grolsch
fabriek

De oproep van Esther kwam halverwege maart. We mogen op kosten van
Grolsch een tour door de brouwerij maken. Dat leek ons wel wat. Opgave
bij Esther, die zelf niet meeging, maar wel alles regelde voor ons (erg fijn),
totdat de plannen om een busje te regelen om de hoek kwamen kijken.
Herman pleegde wat telefoontjes, regelde een top chauffeur in de persoon
van Dick en zorgde dat iedereen stipt om 12.20 aanwezig was bij de club.
Iedereen de bus in, er werd nogmaals geteld. Dick en Ap voorin, Eduard,
Egbert en Jan in het middenschip en Herman mocht gezellig bij ons dames
achterin. Alexander voegde zich in Enschede bij ons.
Aangekomen bij de fabriek was de ontvangstruimte al te gezellig! Foto’s
werden geschoten, oude Grolsch reclames werden terug gekeken en we
zijn met de hele club op de foto geweest. Dat kostte nog wel wat passen
en meten, meerdere pogingen werden afgekeurd, maar het resultaat mag
er zijn.
Ontvangst was in café 1615, bruine kroeg gebouwd in deze moderne
fabriek. Ontvangst met koffie. Jaja….. geen bier vooralsnog, ook al had
de busreis ons al aardig dorstig gemaakt. Twee leuke Grolsch dames
kondigden de rondleiding aan. Eerst een stukje geschiedenis over de
oprichting (filmpje). Daarna gingen we op pad.
Al gauw waren we onder de indruk van deze Grolsch fabriek, waar echt
heel heel veel bier wordt geproduceerd. Onze charmante (van origine
Duitse) gastvrouw, wist zeer geanimeerd ons van alles te vertellen over
de brouwerij van bier: de gist, de mout, meerdere types hop, het speciale
bronwater. We liepen achtereenvolgens langs de ketels, de pijpleiding
(rode hart van de fabriek), het proeflokaal, de reclameruimtes, het
laboratorium.
Wat écht indruk maakte op ons, was de grote fabriekshal, wat ze de
‘afvulruimte ‘noemden. Duizenden flesjes, kratten, machines, dozen. Vieze
flessen worden gespoeld, etiketten eraf, gevuld met het bier, afgedopt en
in kratten of dozen gezet. Daarna volledig geautomatiseerd werd alles op
pallets gezet en ging het bier de opslaghal in. 6 Miljoen liter bier wordt
hier opgeslagen. Als de produktie zou stoppen, zal dit bier binnen 5
werkdagen afgevoerd zijn……
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De speciale beugelfles productie mochten we ook bewonderen. Daarna
kregen we nog wat uitleg over de verschillende smaken Grolsch bier. Het
was inmiddels al half vier geweest, het uitje duurde tot kwart over vier. We
wilden proeven!! Terug in het bruine café was de tap geopend, oftewel
meerdere tappen: Grolsch premium, Grolsch Kornuit, Grolsch Weizen,
Grolsch Weizen ipa. De Grolsch kanon hebben ze vanwege begrijpelijke
redenen uit de rondleiding geschrapt……… De herfst, winter en lentebok en
Radlers waren in flesjes te krijgen.
Enkelen van ons bleven bij hun veilige Grolsch premium biertje, anderen
gingen los (Egbert…). De Ipa was toch wel bitter, de Weizen was heerlijk
, smaakte naar meer, maar ook de Kornuiten hadden flink aftrek bij de
Holtense heren. Dick hield het bij een radler Grapefruit 0,0%. De smaakjes
werden zelfs gedeeld, glaasjes gingen over en weer over de tafel en de
stemming steeg! Zoooo jammer, dat op een gegeven moment de tap dicht
ging, maar aan al het goede komt een eind. Een mooi glas en een blikje
radler limoen (volgens Joke zeepsop) rijker, gingen we nog kort shoppen
in de Grolsch shop. Daarna kwam het busje voorrijden.
Al met al hebben we een leerzame gezellige middag gehad met een leuk
stel Blauw witters. We hebben het ( 123) busje huren met elkaar betaald
en de euro’s die overblijven gaan in de pot van de Vrienden van Blauwwit
(grootste gemene deler in deze groep, in goede harmonie besloten).
Harmonie, dat is eigenlijk wel een mooie conclusie voor deze top middag
in Enschede!

‘‘

Voor herhaling vatbaar!!
Joke en Susan

‘‘

Oh, dan speel je in 1 en dan drink je
ineens geen bier meer? Heb je ook al een
sportschool abonnement?
Jan Willem Jacobs
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Jeugdtoppers
Het voetbal seizoen is weer bijna afgelopen. De
trainingen zijn al weer afgelopen, de wedstrijden
zijn gespeeld. De jeugd speelt nog een tweetal
toernooien, het Mr Knijff toernooi en het Allard
van Bruggentoernooi. Daarna leven we allemaal
toe naar de totaaldag. Jullie zijn er toch ook bij
tijdens deze supergezellige en sportieve afsluiting
van het voetbalseizoen?
De jeugd teams hebben het netjes gedaan het
afgelopen seizoen. In de vorige Blauw Witter
konden we lezen over het mogelijke kampioenschap van de JO9-3, dat is
helaas niet gelukt, jammer. De hele mooie tweede plaats is dik verdiend
jongens! In deze Blauw Witter lezen over het kampioenschap van de JO171 en een leuk stukje lezen van een trotse voetbalvader over de eerste
wedstrijd van zijn jongste zoon.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team of over jouw ervaring als pupil van de
week? 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!

Eindtoernooi van de Mini’s bij SDOL
In augustus 2016 speelden de meeste kinderen van de Mini’s hun
allereerste voetbaltoernooi bij SDOL Luttenberg. Nu een najaar- en
voorjaarseizoen verder en dan hebben we alweer het afsluitende toernooi
bij dezelfde vereniging. En wat een verschil met het eerste toernooi!
We hebben bij beide teams spelers zien veranderen tot verdedigers van
graniet, die soms met uiterste inspanning de bal van de lijn wisten te
halen om een tegendoelpunt te voorkomen. Of lekker scorende aanvallers
die slalommend rond de tegenstanders wisten te scoren of juist vanuit
een aanval over drie schijven. Nuttige stofzuigers en kilometervreters die
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voor, midden en achter het spel van het andere team zoveel mogelijk
probeerden te ontregelen.
Zaterdag 26 mei vertrokken we met 3 teams naar Luttenberg. De twee
Mini’s teams die het hele jaar al gespeeld hadden en, om praktische
redenen, als derde team ook de jongere broertjes die de nieuwe instroom
vormen en volgend jaar zeer waarschijnlijk Blauw Wit in de Sterren League
gaan vertegenwoordigen. Nog eenmaal konden de kunsten vertoond
worden onder tropische omstandigheden. Flink aangemoedigd door de
grote groep ouders aan de zijkant. Drie wedstrijden per team later en
nog een keer penalty schieten en er kon teruggekeken worden op een
geslaagd toernooi. Tevens kijken we terug op een geslaagd seizoen waarbij
het allerbelangrijkste was dat 16 spelertjes met veel plezier getraind en
gevoetbald hebben! Ook de broertjes speelden soms mee met de training
zodat we nog wel eens met zelfs 24 spelertjes op het veld stonden.
Alle ouders, leiders, namens de Mini’s en de technische staf bedankt voor
jullie inzet om dit mogelijk te maken.
Martijn, Gerard, Mikel
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Jarige jeugdspelers in MEI
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
11
14

Roos Pieffers
Rik Groteboer
Leonie Beldman
Chris de Graauw
Luuk Stam
Ivo Kleinherenbrink
Dylan Meijerink
Jaron Kampman
Jasper Kampman
Stan van de Belt
Dunja Spijker
Malou Spijker
Lieke van Lindenberg

18 jr
18 jr
12 jr
10 jr
11 jr
7 jr
16 jr
18 jr
18 jr
12 jr
12 jr
12 jr
7 jr

15
16
16
17
17
17
18
20
29
29
29
31
31

Cas Groteboer
Gijs Aanstoot
Jarno Schimmel
Luuk Bosma
Jason Borghuis
Daan te Riele
Joshua Aartsen
Tess Florijn
Dirk Jansen
Peter Borghuis
Nynke Kolkman
Lasse Hopster
Pieter Nijhuis

Jarige jeugdspelers in JUNI
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
11
14

Roos Pieffers
Rik Groteboer
Leonie Beldman
Chris de Graauw
Luuk Stam
Ivo Kleinherenbrink
Dylan Meijerink
Jaron Kampman
Jasper Kampman
Stan van de Belt
Dunja Spijker
Malou Spijker
Lieke van Lindenberg
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12 jr
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16 jr
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18 jr
12 jr
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Cas Groteboer
Gijs Aanstoot
Jarno Schimmel
Luuk Bosma
Jason Borghuis
Daan te Riele
Joshua Aartsen
Tess Florijn
Dirk Jansen
Peter Borghuis
Nynke Kolkman
Lasse Hopster
Pieter Nijhuis

13 jr
7 jr
15 jr
13 jr
17 jr
17 jr
16 jr
9 jr
13 jr
15 jr
18 jr
10 jr
16 jr

13 jr
7 jr
15 jr
13 jr
17 jr
17 jr
16 jr
9 jr
13 jr
15 jr
18 jr
10 jr
16 jr
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Mr. Knijff toernooi
Op zaterdag 20 mei stond alweer de 21e editie van het Meester
Knijfftoernooi op het programma. Zoals elk jaar deden er zoveel mogelijk
teams mee van vv Holten, maar ook teams uit de regio. De volgende clubs
deden mee: RKSV, Excelsior’31, PH, Hellendoorn, CSV’28, SVI, vv Borne,
Sportclub Lochem & SC Genemuiden. SC Genemuiden heeft nog nooit
eerder meegedaan en het leuke was dat Genemuiden JO11-6 met de
beker er vandoor ging in de JO11-2 poule.
Bovenal was het schitterend weer en was het een bijzonder geslaagd en
sportief toernooi. Het toernooi kreeg extra glans door de zege van onze
jongens van het eerste, wat vv Hellendoorn 1 met 3-0 van de mat veegde.
En uiteraard het bijzondere kampioenschap van de B1, waardoor trainer
Ton Meussen met de borst vooruit bij Blauw Wit afscheid neemt. Ook
namen al enkele jongens van de A1 een voorschot om dit toernooi op den
duur over te nemen, door brutaal achter het wedstrijdsecretariaat te gaan
zitten. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die eraan bijgedragen
hebben om dit toernooi tot een succes te maken. Dus: kantinecommissie,
scheidsrechters, spelers en leiders, beheer en bovenal de BBQ’ers van het
derde: bedankt!
Namens de organisatie,
Marten Hulleman & Margriet Maassen
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Meiden onder 17 kampioen
De meiden van MO17 zijn kampioen geworden! Op zaterdag 13 mei
speelden zij al hun laatste wedstrijd. Daarna moesten ze nog wachten tot
hun concurrenten ook alle wedstrijden hadden gespeeld.
Op dinsdag 23 mei was het dan eindelijk zover, beide concurrenten Hector
en v.v. Twenthe (beide uit Goor) speelden tegen elkaar. Hector kon bij
een overwinning met 2 doelpunten of meer nog op doelsaldo kampioen
worden. De wedstrijd eindigde echter in een gelijkspel waardoor de MO17
van Blauw Wit toch nog kampioen werd.
Op woensdag avond 31 mei konden ze dan eindelijk hun welverdiende
medailles in ontvangst nemen.
Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Mariska Schuttert
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Hulde voor JO17-1!
Afgelopen weken waren spannende weken voor Blauw Wit JO 17-1 in de
strijd om het kampioenschap. Na zaterdag 13 mei hadden we het niet
meer in eigen hand en leek het kampioenschap op de valreep niet te
lukken. Zaterdag gingen de jongens van JO17-1 met hun ouders en trainer
kijken bij de wedstrijd Juventa – SVZW in Wierden. Alleen een overwinning
van Juventa zou betekenen dat de boys het kampioenschap alsnog in hun
bezit kregen.
Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk met 5-3 werd gewonnen
door Juventa.
Van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap jongens!
Leiders JO17-1
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Voetbalkleding verkoop!
Op de totaaldag van Blauw Wit (10 juni) zullen wij in de ochtend weer
een tweedehandsvoetbalkledingverkoop houden. Afgelopen november
hebben we dit voor het eerst gedaan. We hebben toen ontzettend veel
positieve reacties gehad en behoorlijk wat inbreng, dus tijd voor een
herhaling! Dit jaar heeft ook reclamemakers ons al een schenking gedaan
van bijvoorbeeld nieuwe hoody’s en voetbalspullen die wij voor een zacht
prijsje zullen verkopen.
Hoe werkt het ook alweer?
Om de kleding en accessoires te kunnen verkopen hebben we jullie input
nodig. Heb je voetbalspullen die te klein zijn geworden of heb je iets
nieuws aangeschaft, maar zouden de oude items nog best een ronde mee
kunnen, lever deze dan in bij ons! Voorwaarde is dat het in een dichte
zak wordt aangeleverd, duidelijk vermeld met naam, telefoonnummer
en e-mailadres. Er zijn drie inleverpunten: in de mand in de
scheidsrechterskamer in de kantine van Blauwwit (geopend op woensdagen donderdagavond en op zaterdag) en onze adressen (bij de laatste twee
mag je de zak ook gewoon neerzetten wanneer er niemand thuis is). Wij
zullen naar eigen inzicht de kleding en accessoires een zacht prijsje geven
en hiervan zal de helft voor de verkoper zijn en de andere helft is voor de
jeugd van Blauw Wit ( je mag natuurlijk ook gewoon schenken ;-) tips voor
een te besteden doel zijn welkom!)
We verwachten begrip voor als er misschien iets niet helemaal goed loopt
in de organisatie, er valt altijd wat te leren!
Let op: er kan niet worden gepind! De kleding en accessoires die niet
verkocht worden, kunnen tot en met 30 juni worden opgehaald aan de Ab
Jansenstraat 7, daarna gaan ze naar een door ons gekozen goed doel.
Groetjes,
Marion en Leonie
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Mini Mini’s… de Sterren League
Wat is het toch soms mooi om het jongere broertje te zijn. Waar je grote
broer niet eerder mocht voetballen voordat hij zijn zwemdiploma had
mocht jij al mee, eerst om te kijken bij de voetbaltraining en wedstrijden,
vervolgens mocht je al eens meedoen met de training en dus kon het
niet uitblijven… zelf echte wedstrijden voetballen en de entree maken in
de Sterren League. En zo gingen 20 mei Duuk, Djurre, Sem, Thom, Nure,
Cameron en Teun naar RDC in Deventer voor hun eerste toernooi. Vanuit
de catacomben onder applaus het veld op. De eerste wedstrijd was een
makkie, tegen onszelf… Er was namelijk geen tegenstander dus maar
even onderling een balletje trappen. Maar hierna eindelijk een andere
tegenstander, RDC 4. Vol enthousiasme werd er gevoetbald en er werd
ook nog door ons 2x gescoord ! En ook in de volgende wedstrijd werd er
gescoord. Helaas was het niet genoeg om de wedstrijden te winnen maar
daar was de pret zeker niet minder om. Vervolgens mocht iedereen nog
even penalty schieten met een echte keeper in het grote doel. Een glas
ranja en een zakje chips waren een goede afsluiting van dit debuut op het
voetbalveld !
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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
Egbert Rietberg, Canadastraat 54 		
			vrienden@blauwwit66.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 367551
tel. 363348
tel. 06-23 72 40 72
www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2016/2017:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2004
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

juni 2017

36

