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Van de redactie
Het is een fraaie inzending, leest u alstublieft verder: een teleurgestelde
supporter zag het eerste elftal voor de tweede keer in successie
degraderen, maar de toon is alle behalve cynisch, boos of bitter, nee, er
gloort hoop en geruststelling; de 4e klasse is nu eenmaal een feit, en we
dienen slechts om te zien naar het komende seizoen.
Je kunt het met geen mogelijkheid vergelijken met het Nederlands elftal
(m) dat twee jaar geleden ver was afgezakt: landen als IJsland en Tsjechië
overtroefden ons en zowel het EK 2016 als WK 2018 ging aan ons voorbij;
maar nu gloort het EK 2020 en was het zondag 9 juni de op één na de
beste van Europa. Het kan verkeren.
De prestaties in de voetbalwereld vertonen ups-and-downs, Ajax
bereikte de halve finale van de Champions League maar was al vier
jaar geen kampioen geworden. RKC Waalwijk eindigde vorig jaar als
18e in de Tweede Divisie en dit jaar als 8e , en mogen toch later dit
jaar naar Amsterdam, Rotterdam of Tilburg. Of dichterbij: Excelsior’31
speelt volgend seizoen weer Derde Divisie na vier jaar onopvallend in de
hoofdklasse gespeeld te hebben.
De negatieve curve voor Blauw Wit 1 zal ongetwijfeld ombuigen en ’t
Vletgoor kan over 11 maanden feestelijk gestemd zijn.
Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij. Raak niet gestrest van de
toekomst. Zo ver is het nog niet. Leef in het heden en geniet.
Alex
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Agenda Seizoen 2018-2019
15 juni
21 juni
22 juni
29 juni

Stratenvoetbal (Meermanskamp)
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren
Triathlon Holten

24 augustus
31 augustus

Keunecup (Meermanskamp, 17:00)
Aanvang bekerwedstrijden

21 september

Aanvang competitie

20 december
27 december
27/28 december

Beldman toernooi
Nacht van Blauw Wit
Jeugd kerstzaalvoetbal toernooi

24 januari

Dikkerstoernooi

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
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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.
Onze clubbladcommissie zal haar uiterste best doen om ook van de 50e
jaargang weer het enigste en best gelezen clubblad (!!!) van Holten te
maken. Van harte aanbevolen!						

Dick Beldman

Afscheid koffiejuffrouw
Onze “koffiejuffrouw” Ali Koning stopt er mee. Bijna 20 jaar lang heeft zij
op de maandag en vrijdagmorgen ons voorzien van een lekker “bakkie”.
Ook de schoonmaak van de kleine kantine nam ze al die jaren voor haar
rekening.
Om gezondheidsreden heeft Ali, met pijn in het hart, besloten er een
punt achter te zetten. Als vereniging nemen we (ook met pijn in het hart)
afscheid van een op en top vrijwilliger. De ouderen onder ons kennen haar
als lid van de clubhuiscommissie voor en tijdens de bouw en inrichting
van ons clubhuis. De meesten van ons zullen zich Ali herinneren als de
“wasdame” die jarenlang elke week veel energie en uren stak in de vuile
was van menig Blauwwitter. Terecht werd zij voor al dit werk al eens
benoemd tot “lid van verdienste”.
Ali: heel hartelijk dank voor jouw tomeloze inzet in de afgelopen tientallen
jaren en als onderhoudsgroep moeten we bekennen: we missen je nu al.
De Onderhoudsgroep
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VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Belangrijke data start seizoen 2019/2020 Veldvoetbal
17 juni:
Uiterste datum inschrijving teams bij KNVB
15 juli:		Publicatie competitie-indelingen categorie A (1e, 2e(?) en
VR1 en categorie B (al onze andere teams);
N.B. Voor categorie B betreft dat een concept-indeling,
waarop door de clubs tot begin augustus op- en/of
aanmerkingen kunnen worden ingezonden.
28 juli:		
Publicatie bekerindelingen categorie A;
29 juli:		
Publicatie nummering en programma bekercompetitie
		categorie A;
8 aug:		
Publicatie bekerindelingen categorie B;
9 aug:		
Publicatie nummering en programma bekercompetitie
		categorie B;
18 aug:
Publicatie nummering en programma competitie
categorie A en B (definitieve indeling);
31 aug:		
Start bekerwedstrijden categorie A en B;
21 sep:		
Start competitiewedstrijden categorie A en B.

‘‘

Afsluitend wens ik iedereen een goede vakantie toe en tot volgend seizoen
(mijn laatste seizoen als algemeen wedstrijdsecretaris).
Anton

‘‘

Waarom het vijfde is gestopt? Omdat de
thuiszorg niet in de kleedkamer komt de
sokken aan trekken.
Anoniem uit het vijfde
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Van de ledenadministratie:
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie (dus niet via leider) !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Larenseweg 74 7451 EN Holten
Nieuw:
• Ninthe Olthof, pupil-meisjes
• Stef Aanstoot, pupil
Afmelding:
Henk Deijk, niet-spelend lid
Dennis Alberda, junior- heren
Kimmo van Groen, junior- heren
Kaj Zwakenberg, senior-heren
Bram van Wieringen, pupil
José Haan-Hasewinkel, senior-dames 30+
Hans Hoekman, niet-spelend lid
Nienke Hopster, senior-dames 30+

‘‘

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanet Smit

‘‘

De vrouw moet je thuis laten, die heeft
geen verstand van voetbal.
Herman Withaar
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Interview
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam
Geboren
Beroep
Wat lees je het eerste in
de Blauw-Witter?
Voetbalgeschiedenis
Club Nederland
Club buitenland
Speler Nederland
Speler buitenland
Mooiste doelpunt ooit
Mooiste wedstrijd ooit
Stadion
Tenue
Internet en voetbal
Trainer binnenland
Trainer buitenland
TV-commentator
Oranje
Voorspelling eredivisie
Voorspelling Champions League
Favoriete eten
Favoriete TV-programma
Favoriete vakantieland/-plek
Favoriete film
Wie verdient een koninklijk lintje

Martin van Dijk
20-3-1964
Logistiek medewerker
De quotes
sv V & K (tegenwoordig sv Twello)
Heracles
Barcelona
Virgil van Dijk
Lionel Messi
Van Basten 1988 Nederlands elftal
FC Arouca - Heracles 4-8-2016
Real Betis
Heracles seizoen 2016-2017
Uitslagen Eredivisie
Peter Bos
Frank Wormuth
Herman van der Zandt
winnen UEFA Nations League
AJAX Kampioen
AJAX Kampioen
Boerenkool
2 voor 12
Italië
The Holiday
alle vrijwilligers

Gevraagd

De onderhoudsgroep is op zoek naar een “koffiejuffrouw” voor de
maandag en de vrijdagmorgen. Leeftijd is niet belangrijk maar een must is
wel dat deze mevrouw tegen mannentaal kan. Aanmelden: 06-57582469
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Uitkomst evaluatie avond seizoen
jeugdtrainers
Traditie getrouw evalueren een aantal jeugdtrainers het afgelopen seizoen.
We nemen nog één keer de mooie dingen door die we gezien hebben op
de trainingen en wedstrijden door en delen de grappige, leuke, herkenbare
en soms iets minder leuke verhalen.
Allemaal hebben we weer genoten van het enthousiasme en lol dat afspat
van alle voetballers en voetbalsters die we traineren. Gaan we nog een jaar
door ? Rond 02:48 was de kogel door de kerk... Ja, we gaan zeker nog een
jaar door. De evaluatie avond kon worden afgesloten.
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Twee jaar wel en wee van Blauw Wit 1
Het is nu ruim een week geleden dat ik besloten heb toch een stukje over
Blauw Wit te schrijven. In goede en slechte tijden, enz, u kent dat gezegde
wel! Zit nu, ik schat voor de vijftiende keer achter mijn schriftje,
tot nu toe blokkeerden mijn gedachten en dus ook mijn pen, binnen
enkele minuten.
Het voelt alsof je je belastingaangifte wilt invullen en vooraf weet dat je
ongeveer 7000 euro moet betalen. Terwijl je nooit meer dan 500 euro op
je rekening hebt staan en je enigste bezit, je oude roestige Lada nog maar
300 euro waard is!
Gelukkig bezit ik een karakter dat, ook bij een grote puinhoop, toch altijd
lichtpuntjes kan blijven zien. Ik ken echter ook een paar periodes in mijn
leven waar ik even geen enkel lichtstraaltje meer zag. Alles lijkt hopeloos,
perspectiefloos, donker, alle geloof verloren, en alle vertrouwen verloren in
mijn eigen kunnen. Je kruipt het liefst in een onderaards hol, je wilt door
niemand nog gezien worden.
Een goede vriend van mij overkwam hetzelfde, vertel liever zijn verhaal dan
de mijne. Alsof de duvel er mee speelde, tegenslag op tegenslag, hernia
in de onderrug, te veel drank op om het niet te voelen, zijn zaak dreigde
failliet te gaan. En het allerlastigste, zijn vrouw kon niet tegen zijn chagrijn,
zij ging dagelijks naar de tennisbaan, werd daar verliefd op een atletische
tennisleraar en was even later gevlogen. Lach niet, het zou u ook kunnen
overkomen!
En hij, hij had jarenlang keihard gewerkt, was zeer succesvol geweest, at
bijna dagelijks met klanten buiten de deur. Kortom, volledig in zak en as,
gedesoriënteerd en hij kon nog geen ei bakken, laat staan een overhemd
strijken.
Zo ongeveer is het ook gegaan met de hoofdpersoon in mijn verhaal,
waar ik het nu over wil hebben. Dan denk ik terug aan twee jaar geleden,
de zaak bestond 25 jaar, een jubileumjaar. Je had je hele bedrijf laten
vernieuwen, het promoveerde van een lelijk eendje naar misschien wel de
mooiste van de hele regio.
De Blauw-Witter
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En in korte tijd, na een daverend verrassende teamprestatie schoten de
omzetcijfers als een komeet de lucht in. Het was een middelbaar bedrijf,
niemand had het zien aankomen. Je populariteit steeg in hele korte tijd
naar recordhoogte, je ging golfen, bridgen en werd voorzitter van de
Rotaryclub. Geen pruim hing zo hoog dat jij er niet bij kon!
Een prachtige binnentuin, je legde een fantastische sproei-installatie aan
en had tot diep in de avond helder licht. Recentelijk, met je laatste centjes
nog de bar in de hoek van de tuin vernieuwd, met een barbecue feestelijk
ingewijd. De gasten moesten wel zelf het vlees betalen, jouw geld was
bijna op.
Het enigste wat niet gelukt is, is de aanleg van een flink verhoogd plateau,
met verwarmde stoelen voor je oudere gasten en bezoekers. Toch
gunde jij hun dat prachtige uitzicht op je mooie tuin wel, jij bent echt de
beroerdste niet, maar voorlopig is de kas echt leeg, dus, het is wachten op
betere tijden.
En nu, je snapt het leven even niet meer, zoiets overkomt je gewoon.
Binnen korte tijd in een daverende depressie beland, anderen noemen
het een burn-out, hoe dan ook, jij bent niet meer vooruit te branden, zelfs
een kop thee zetten is je te veel. Hoge pieken, diepe dalen, je had het van
anderen wel eens gehoord.
Ja, er zijn een paar goede krachten weg gegaan naar bedrijven in de buurt,
een klein beetje promotie, hopelijk zijn ze daar gelukkiger. En onze beste
kracht, ik noem hem maar de stofzuiger, emigreerde naar de andere kant
van de wereld, jammer, die hield de hele familie bij elkaar! Maar of het
bedrijf daardoor zo veel slechter is gaan presteren, ik weet het niet.
Een jaar geleden is er een nieuwe bedrijfsleider gekomen die met twee
nieuwe assistenten nu leiding geven aan het bedrijf. De bedrijfsleider heeft
al na een paar maanden bijgetekend, ondanks dat hij in de Stentor liet
opschrijven dat hij de tuin niet wou sproeien, als er bezoek kwam.
Misschien wilde hij gasten laten schrikken, vooralsnog is dat nog niet
gelukt. Hopelijk heeft hij een grapje gemaakt.
De Blauw-Witter
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En ja, de bedrijfsleider heeft wat geëxperimenteerd om de onderneming
uit het slop te krijgen. Mensen van positie laten veranderen, ook wat
mensen te lang gehandhaafd, die niet op hun taak berekend zijn.
En door de tegenvallende resultaten ging de kracht van het geheel nog
verder achteruit. Geen eenheid, te veel onnodige fouten.
Maar wat nou precies de oorzaak is, dat we met zijn allen op die glijbaan
terecht zijn gekomen, het is en blijft een raadsel. Iedereen deed zijn
stinkende best, maar wat de resultaten betreft, viel alles precies de
verkeerde kant op.
En dat, ondanks de steun van een aantal oudere werknemers of
sympathisanten, die jouw bedrijf ongevraagd gesteund hebben. Ze komen
elke vrijdag langs om koffie te drinken en jou te steunen, op het laatst had
je dat niet meer in de gaten, te ver heen!
Deze mannen worden ook wel de Muppets genoemd. Ze hebben samen
een voetbalapp, die Stuurlui heet. Zo houden ze elkaar dagelijks op de
hoogte over al het voetbalgebeuren, in Holten, maar ook van de rest van
de wereld. Er zit er ook eentje bij die stukjes in de plaatselijke krant schrijft.
Hij en zijn kompanen hopen oprecht op een vlot herstel van ons bedrijf,
dat het weer mag gaan stralen en we wensen alle betrokkenen daar veel
succes bij!
Dat het kan, om sterker uit een crisis te komen, bewijst het Nederlands
elftal. Nog geen twee jaar geleden reddeloos verloren, we moesten zelfs
als Duitsland gaan voetballen of een Duitse trainer aanstellen, paniek
alom!
En nu, een paar talenten die doorbreken en een trainer die duidelijkheid
predikt, de goede snaar bij de spelers weet te raken en we lopen al weer
de polonaise met zijn allen, zo snel kan het gaan.
Toen iemand aan de zijlijn laatst zei dat we nu de kelder echt bereikt
hebben en niet dieper kunnen zakken, voelde ik troost en werd wat kalmer.
Ja, natuurlijk het kan, zelfs met mijn vriend is het weer goed gekomen!
Fijne zomer,
Gerrit
De Blauw-Witter
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Het 18e bedrijventoernooi

We hebben veel weertypes meegemaakt bij het bedrijventoernooi, maar
zoals het weer vrijdag voor de 7e juni werd voorspeld, hadden we nog niet
meegemaakt, van 19.00 tot 21.00 uur regen, donder, bliksem… je zal maar
een toernooi organiseren van 19.00 tot 21.30 uur!
Maar naarmate de dag vorderde werd het weer ook beter, vol goede
moed werden de voorbereidingen getroffen, alle teams waren naar het
‘t Vletgoor gekomen en dan het fluitsignaal, en wat denk je:……. een
STORTBUI, DAT GELOOF JE NIET. Gelukkig duurde deze bui maar een half
uurtje. Maar wat een bikkels, alle voetballers, scheidsrechter, supporters,
doen waarvoor we zijn gekomen, voetballen , regels hanteren en
aanmoedigen.
Het was ondanks het eerste half uur weer een ouderwets gezellig avondje
voetbal voor werkgevers/werknemers van de sponsoren van Blauw Wit.
Er werd in drie poules gespeeld en in alle drie de poules was het tot de
laatste wedstrijd spannend wie poulewinnaar zou worden.
Na de poulewedstijden werd de halve finale gespeeld: de nummers 1 van
poule a en b, de nummer 1 van poule c tegen de nummer 2 van poule a,
enz. enz.
Om de derde plaats werd gestreden door de teams van FysioPro Holten
en Tech Nikkels uit Holten. Tech Nikkels had deze wedstrijd het betere
scorend vermogen en won de wedstrijd met 3-1 en werd 3e van het
toernooi.
En dan natuurlijk de finale. Deze ging tussen RVC en Bakkerij Nijkamp.
Een spannende wedstrijd. RVC heeft door met 2-1 te winnen het
bedrijventoernooi weten te winnen. Proficiat.
Na afloop was het tijd voor gezelligheid en dat was er. Een heerlijk avondje
Blauw Wit.
Wij willen iedereen bedanken die ook deze avond mede weer tot een
succes hebben gemaakt.
De organisatie van het bedrijvenvoetbal
De Blauw-Witter

juni 2019

13

Een terugblik op het afgelopen seizoen
Zoveel mogelijk Blauwwitters betrekken bij het organiseren van
activiteiten, dat was het doel van de activiteitencommissie het afgelopen
seizoen. Een aantal activiteiten zijn toebedeeld aan seniorenteams.
Zo heeft de selectie het nieuwjaarstoernooi georganiseerd en is de
organisatie van de totaaldag dit seizoen in handen van de Vrouwen 25+
en de Heren 35+. Natuurlijk blijft het belangrijk om al het vrijwillige werk
binnen Blauw Wit te waarderen! Om die reden heeft het derde elftal
een aantal weken geleden, voor alle vrijwilligers een gezellige avond
georganiseerd met een buffet van de Poppe en aansluitende feestavond.
Volgens de wandelgangen een zeer geslaagde avond!

Ook hebben we zelf niet stilgezeten afgelopen seizoen. Tijdens de Hoppa
Dagen (vroeger heette dit de kindervakantieweek) heeft een grote
groep kinderen op Sportpark ’t Vletgoor genoten van sporten, spelletjes,
puzzelen en een afsluitende race op een grote stormbaan. Ook is, in
samenwerking met Justin Verhoeven, de 40e editie van de Nacht van Blauw
Wit georganiseerd. Verder hebben we ons gezicht laten zien tijdens de
Uutmarkt door een hooghoudwedstrijd te organiseren.
Maar wij zijn zeker niet de enige die zich inzetten voor activiteiten en
toernooien bij Blauw Wit ‘66. Neem bijvoorbeeld het Bedrijventoernooi,
Dikkerstoernooi, Beldmantoernooi, Mr. Knijftoernooi en andere
jeugdtoernooien... al jaren georganiseerd door actieve leden! En neem nou
Gert Jan Ulfman, een man met passie voor de club. Hij zet zich met name
in voor de jeugd door het geven van Clinics. Hierbij wordt hij ondersteund
door de selectie elftallen bij de mannen en vrouwen.
Wilt u zich, op elke manier dan ook, inzetten voor de club? Voor volgende
seizoen zoeken wij nog hulp bij de jaarlijkse lotenverkoop en koekactie. Al
jaren trouw georganiseerd door Hester Wijnenberg, Mariël Stam en Roy
Vrieling samen met Dick Beldman vanuit de sponsorcommissie. Wie zou bij
deze groep bij willen springen?
Tot slot willen wij via deze weg alle mensen die zich, op welke manier
dan ook, inzetten voor onze vereniging, bedanken voor hun inzet en
enthousiasme! Samen hopen we nog veel activiteiten te organiseren voor
jong en oud.

Groeten de Activiteitencommissie
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Resultaten VR1
We speelden dit seizoen voor het tweede jaar in de 3e klasse. Met een
aantal bekende maar ook nieuwe tegenstanders hadden we slechts één
doel: eindigen in de top 5. En, vooral lekker voetballen, met plezier! Nu,
terugkijkend op dit seizoen is het doel van de top 5 behaald. Met 26
punten uit 18 wedstrijden had er wel meer ingezeten maar kunnen we
tevreden zijn met deze plaats. Hier en daar hebben we punten laten liggen
maar ook onverwachts punten gepakt. Met Johan, Jaap, Simon en Gijs
als technische staf hebben we vooral ook plezierig gevoetbald en hard
gewerkt met en voor elkaar. Dat resulteert in een fijn en hecht team en een
seizoen met mooie wedstrijden.
Voor komend seizoen loopt het aantal dames iets terug (door blessure,
zwangerschappen, studie) maar blijft vooral het plezier in het voetballen
weer belangrijk. Resultaten volgen dan vanzelf! Volgend jaar top 3 dames!
Irene

WEEKENDJE VR 1
In het weekend van 1 en 2 juni waren we met VR 1 een weekendje naar
Dwingeloo als afsluiting van een mooi seizoen.
In Hoogeveen speelden we een stadsspel met allerlei opdrachten,
waaronder het schrijven van een gedicht over je teamgenoten. Het gedicht
hieronder werd ingeleverd en delen we graag met alle Blauwwitters:
Ode aan Dames 1
Fanatiek, snel en wendbaar
Vechten, zweten en knokken met elkaar.
22 jaar voetballend of net begonnen
Alleen op teamspirit hebben we al gewonnen!
Zwetend op het veld, elke zaterdag weer
Een paar biertjes na de wedstrijd zorgen voor de sfeer.
Ook al stonden we de avond ervoor weer in de kroeg,
‘s Ochtends 3x kakken en een zware wedstrijd voor de boeg.
Een vriendengroep, dat zijn wij,
Onze liefde voor jullie gaat nooit voorbij!
De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Coördinator JO19- en JO17:
Coördinator JO15- en JO13:
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s:
Coördinator Junisjesteams:
Trainerscoordinator pupillen:

Hans Brusse
Marten Hulleman
André Schuppert
Leonie Heemskerk
Mariska Schuttert
Gert Jan Ulfman

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

06-11013050
366481 / 06-51078189
363670 / 06-51870842
365196 / 06-22243769
06-27161597
06-16531528

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en inloop:
Woensdag van 18.30 - 19.45 uur
Stefan Aanstoot, Gert Jan Prins, Roy Vrieling,
			
Edwin de Munck, Niek Oosterhuis, Femke Hopster
JO8-1G: Dinsdag van 18.00 - 19.00 uur
Mikel Aanstoot, Harry Ebrecht
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur
Mikel Aanstoot, Harry Ebrecht
JO9-2G: Maandag van 19.00 – 20.00 uur
Gerard Wijenberg, Bjorn Heida
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur
Gerard Wijenberg, Bjorn Heida
JO9-1G: Maandag van 18.00 – 19.00 uur
Mikel Aanstoot, Bob v. Alst, Jacob Spakman,
			
Ernst-Jan Harmsen
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur
Mikel Aanstoot, Bob v. Alst, Jacob Spakman,
			
Ernst-Jan Harmsen
MO11-1: Maandag van 18:30 – 19:30 uur
Gert Jan Ulfman, Nynke van Avesaat, Hans Heuver
Woensdag van 18:30 – 19:30 uur
Gert Jan Ulfman, Nynke van Avesaat, Hans Heuver
JO11-2: Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur
Tom Harting, Edwin Braamer, Djowin Junijerink
Donderdag van 18.30 - 19.30 uur
Tom Harting, Edwin Braamer, Djowin Junijerink
JO11-1: Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur
Erwin Sluiter en Tijmen Bekkernens
Donderdag van 18.30 – 19.30 uur
Erwin Sluiter en Tijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur
Edwin Aaftink
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en woensdag van 18.45 – 19.45 uur Edwin Aaftink, Wilma Brummelman
JO13-1: Dinsdag en donderdag van 18.30 - 19.30 uur
Ilja Spijker en Geert Veneklaas Slots
Keepers PUPILLEN:
Woensdag		
Rene van den Berg
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Dinsdag van 19.00 – 20.00 uur		
Britt Spijker en Noa Sjoers
Donderdag van 18.00 – 19.00 uur		
JO15-2: Maandag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Junijerink en Mark Slijkhuis
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur 			
JO15-1: Maandag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Lucas Wuarbanaran
JO17-2: Woensdag van 20.00 – 21.15 uur		
Marco Schuiterd
JO17-1: Maandag en woensdag van 20.00 – 21.15 uur Marco Schuiterd
MO19-1: Dinsdag en donderdag van 19:00 – 20:00 uur Herman Veenstra en Jan Stam
JO19-1: Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Tim Kogelman
Keepers JUNIOREN:			
Rene van den Berg
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SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:		
Justin Verhoeven
senioren@blauwwit66.nl
Coordinator selectie:
Sander Bruggeman		
Coordinator lagere senioren: Peter Teeselink			
Coordinator 35+:
Jan Willem Stam		
Coordinator Vrouwen:
Irene Baldizzone-Beldman
		
Miranda Kolkman
Wedstrijdsecretaris senioren:
Justin Verhoeven 		
		

tel. 06-15289374

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

Helwich Machielsen
Henk Berenschot

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

Marcel van den Berg

3e:
4e:
5e:
H35+:
VR1:
VR2:
VR25+:

Andre van de Waal
Kevin Vermeulen
Jaap Thalen
Wordt onderling geregeld
Johan Nieuwenhuis
Jaap Kruk en Ruben Hopster
Erik Alberda

Dinsdag en donderdag van 20.15 – 21.30 uur
Woensdag- en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
Donderdagavond van 20.15 – 21.30 uur
Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur
Dinsdag en donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Dinsdag en donderdag 18.45 – 20.00 uur
Woensdagavond van 20.00 – 21.15 uur

VERZORGSTERS:
Kirsten Bronsvoort en Suzan Steenhuis
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Vrouwen 30+, maar wie zijn wij
eigenlijk?
Afgelopen seizoen met heel wat “vrouwleu” begonnen. Helaas
moesten Benita en José al snel afhaken door blessures. Gelukkig zijn
ze nog regelmatig op het voetbalveld te vinden; kantine, schoonmaak,
supporteren. Antiana ook inmiddels gestopt. Stopt nu haar uurtjes in het
runnen van haar bed and breakfast in’n Diekerhook.
Martin, de enigste heer in dit gezelschap probeert ons allerlei looplijnen
aan te leren. Hij kwam er al snel achter dat wij 1 looplijn hebben, en dat
is achter de tegenstander aan rennen. Geweldig dat hij wekelijks weer
opnieuw probeert om er iets van voetbal in te krijgen. Chappooo!
Willy, de senior van dit team staat wekelijks te schitteren tussen de palen.
Klasse dat zij links gestrekt, rechts gestrekt altijd maar weer haar doel
schoon houdt. Is Willy er een keertje niet dan neemt Yvonne haar taak
meer dan geweldig over. Meestal is Yvonne achterin te vinden, herkenbaar
aan haar schroeiplekken op haar benen. Een sliding meer of minder
maakt haar niet uit. Mootje is ook vaak achterin te vinden; een rots in
de branding. De andere verdedigster (of middenvelder, of toch liever
voorhoede??) is Suus. Zie je de bal in één streep richting het doel gaan
dan is de kans groot dat ie van haar schoen komt. Ook Anneloes staat haar
mannetje wel. Nog maar net begonnen met voetballen maar het is net of
ze dat al jaren doet. Dan Femke, zo’n typetje van “wat een naar ding om
bij te staan”. Zij neemt altijd heel letterlijk dat ze dicht bij haar mannetje
moet staan. Ook die woorden klinken Nienke bekend in de oren! Familie
van elkaar?? Dan hebben we Esje, onbegrijpelijk dat als je zoveel rookt, de
beste conditie hebt. Heerlijk om naar haar techniek te kijken. Anietje, de
ervaren rot rent wekelijks vele meters langs de lijn en dan op haar eigen
wijze een doelpuntje meepikken. Een vaak gehoorde opmerking van haar:
“Wie heeft er sokken voor mij?”, of “Wie heeft er nog een handdoek over?”
Dan hebben we nog Leo “eust” , zij rent ook heel wat af daar tussen de
verdediging en het middenveld.... “Mooi loat’n gewon’ en nit wissel’n”.
Dan hebben we Ernie nog...gewoon een strakke verdediger. Geen speld
tussen te krijgen. Esther is vaak voorin te vinden. Geweldig haar opmerking
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altijd: “ik loop hier als een kip zonder kop te voetballen”. Gelukkig wel
ommundig sterk in de 3e helft. Dan Rebecca...als ze niet op vakantie is
dan altijd gezellig aanwezig. Bloedje fanatiek... De laatste weken vinden
we Jansen gelukkig ook weer op de greune matte. Ze is er een tijdje uit
geweest maar we hebben allemaal weer gemerkt dat ze er weer is, “Ik raak
altijd wel iets”. En dan ondergetekende. Niet meer de jongste van het stel.
Vrogger de meeste meters maken maar tegenwoordig gewoon voorin
wachten op de bal en scoren maar (nou ja...)
Kortom...een geweldig stel zeg! Dikke lol altijd. Op woensdagavond altijd
trainen, niks te völle altied. Maar....als we alle 6 voor 2 trainen hebben
we dan toch mooi 12 man. Kunnen we mooi weer een partijtje spelen Of
de wedstrijddag....zelfs wat van die oudjes zijn zenuwachtig (bang om
af te gaan??). Die avond begint altijd met een bak koffie. Wij stappen
echt niet van ons bijgeloof af. Na afloop altijd een paar drinken, met
hapjes! Wat een rare gewoonte, maar iedereen doet er aan mee. Nog 3
wedstrijden te gaan (Eefde, Gorssel en RDC) en dan zullen we zien of we
het kampioenschap kunnen vieren.
Allemaal hartstikke bedankt die het mogelijk maken dat wij weer elke week
kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Op naar volgend seizoen....
dan zien (of horen) jullie ons wel weer.
Groetjes een luie spits
As laatste……….. helaas………..een kampioenschap zat er deze competitie
niet in maar wel een oorkonde van de fanatiekste voetballers. En als
beloning deze avond….1 bitterbal! Enne Suus en Kirsten…volgend seizoen
weer????
Mocht je nu nog steeds denken: “Dit team lijkt mij wel wat”…..trek je stoute
voetbalschoenen aan en train gezellig mee.
Wilma
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Blauw Wit 3
En dan ben jij aan de beurt. Onze leider vroeg mij om een stukje te
schrijven voor de Blauw Witter. Onderwerp: de tweede seizoenshelft. Tsja,
de tweede seizoenshelft…
Ik kan hier mooi opsommend gaan werken en in een passende
chronologie de eindstanden op gaan noemen, gepaard met licht vilein
opgemerkte zaken over ons sterrenteam. Maar dan sta ik in het zonlicht
van onze vorige schrijver… en die kan met zijn nieuwe lichaamsomvang
het zonlicht wel gebruiken. Ik hoop dat zijn nieuwe tuin op het zuiden
ligt. Nee, ik schrijf liever vanuit BW3. Hét Blauw Wit 3 dat dit seizoen bijna
evenveel punten verzamelde als BW1 en 2 samen, zeker in de tweede
seizoenshelft. Het sterrenteam met talenten in én rondom het veld.
Ondergewaardeerde balkunstenaars, overgewaardeerde muzikanten,
principiële zakenlui en bovenal kantinevulling en sfeermakers.
De tweede seizoenshelft werd gekenmerkt door een grillige vorm.
Klinkende overwinningen op directe concurrenten werden afgewisseld
met schandalige nederlagen waarbij, en dat moet gezegd, we ook vaak
het slachtoffer waren van een scheidsrechter. Er waren wat verschuivingen
in het team. De trainer werd in de loop van het seizoen bijgestaan door
assistent Wouter. Deze toevoeging wierp zijn vruchten af. Vedettes
waren niet meer zeker van hun favoriete basisplek, captain Van Zon werd
in twijfel getrokken en zelfs even voorbijgestreefd door ‘Bassbreakin’
Schuppert. Zelfs Wouter D. besloot een bal verkeerd te raken die pardoes
in het net belandde. De motor draaide en het gif zat in het team; 11 weken
op rij ongeslagen! Ok, er zaten wat afgelastingen in rond de carnaval en
zelfs de kampioen durfde aanvankelijk niet tegen ons te spelen.
Hoe kwam het? Was het de toevoeging van een trainer/leider? De 19
effectieve speelminuten van Mark? Of toch de scheerbeurt bij Casa Robina
in Sneek? Over Sneek gesproken… nee toch maar niet… Laten we zo
zeggen: er waren zelfs spelers die hun trainingsarbeid doorzette door wat
extra kilometers te maken in nachtelijke uren. Na het redelijke seizoen
waarin lijfsbehoud bij ons nimmer ter sprake kwam, speelden we prima in
de middenmoot.
Tekenend
voor ons team sloten we
af 2019
met een teambreed gedragen
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Medewerkersavond. De organisatie was voortreffelijk en schitterde ook
in afwezigheid op de avond zelf. Maar ja, take one for the team! De bar
draaide fantastisch, de kantine was over- en sfeervol en het was een échte
vereniging.
Moe maar voldaan sloten we af in het Klavier; dit was mijn eerste seizoen
aan het Vletgoor… waar teken ik bij?
Uw trouwe bankzitter,
Nick van Kooten

Blauw Wit 4
Het vierde begon de tweede seizoenshelft “aardig goed”. Er werd
gewonnen, gelijk gespeeld en wanneer er een verlies geleden werd, was
dit in ieder geval geen 10-0 nederlaag. Toch begonnen we, naarmate
het seizoen ten einde liep, steeds slechter te spelen. Wat typisch is voor
ons team: Tegen de koplopers spelen we de wedstrijd van ons leven,
tegen de rest lijkt het soms wel alsof de schoenendozen nog om de
voetbalschoenen zitten.
We eindigden het seizoen gelukkig met een knappe overwinning tegen de
nummer 4 en kunnen qua punten en doelsaldo terugkijken op het beste
seizoen van het 4e.
Ook dit jaar kon er weer genoten worden van genoeg typische momentjes:
Zo werd er middenin een wedstrijd besloten om maar te stoppen met
voetballen, begint Rick al te piepen na nog geen kwartiertje vlaggen,
loopt Ruben tijdens de wedstrijd boos het veld af, heeft Sportclub een
overagressieve spits die eigen spelers het veld afbeukt, steelt Nico nog
steeds wekelijks het door Bjorn geclaimde nummer 7, kan Tom wonderen
verrichten met “n-Hark en ’n Blik”, heeft Danny elke week weer last van
zijn kuiten, wordt ons doelpunt tegen Holten natuurlijk weer afgekeurd,
gebruikt Bart altijd dezelfde krachttermen bij zijn besprekingen en kan
sterspeler Kevin nog steeds als een stervende zwaan ter aarde storten als
zijn kleine teen wordt aangetikt.
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Momenteel zijn we nog aan het bijkomen van de laatste en langste derde
helft van het seizoen, het Teamweekend, maar kijken we terug op een
geslaagd en een, voor ons doen, erg succesvol seizoen.
Blauw Wit 4

Interview

1 Naam
Gert-Jan Ulfman
2 Geboren
26-6-1975
3 Beroep
Ambtenaar Gem. Hellendoorn
4 Wat lees je het eerste in de Blauw-Witter?
Verslagen van de
verschillende teams.
5 Voetbalgeschiedenis
Op mijn 7e begonnen bij Blauw Wit
en er nooit meer weggegaan. Alle jeugdelftallen doorlopen en daarna
zo’n 20 jaar in het eerste en tweede. Uiteindelijk geëindigd in het vijfde.
Begonnen als keeper, in de oudere jeugd als aanvaller en in de senioren
voornamelijk als verdediger. Helaas moest ik door mijn hartproblemen
stoppen met voetballen, op dit moment geef ik training aan de jeugd,
ook erg leuk!
6 Club Nederland
Go Ahead Eagles
7 Club buitenland
Liverpool
8 Speler Nederland
Frenkie de Jong, het gaat hem
schijnbaar allemaal zo makkelijk af, heerlijk!
9 Speler buitenland
Messi
10 Mooiste doelpunt ooit
Maradona, de solo tegen Engeland op
het WK 1986. Sowieso mijn jeugdheld, hij maakte in zijn eentje een land
wereldkampioen. Voor mij als elfjarige indertijd, een geweldige belevenis.
Jammer dat hij later zo is afgegleden.
11 Mooiste wedstrijd ooit
Manchester United - Bayern Munchen
2-1, de CL finale van 1999. Manchester wist door 2 hele late goals de
Duitsers met eigen middelen te verslaan. Een spectaculair slot, later
(helaas) alleen overtroffen tijdens Go Ahead - RKC .
12 Stadion
De Adelaarshorst is het sfeervolste
stadion van Nederland.
13 Tenue
Alle klassieke shirts, Juventus,
Barcelona, Ajax etc. Heel jammer wanneer hier toch wat aan veranderd
wordt.
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14 Internet en voetbal
Voetbalprimeur en VI.
15 Trainer binnenland
Erik ten Hag, hij heeft overal het
maximale uit zijn teams geperst. Extra knap dat hij dit met verschillende
speelstijlen deed.
16 Trainer buitenland
Jurgen Klopp
17 TV-commentator
Kees Jansma gaf vroeger commentaar
bij de FA-cup finale, deed hij fantastisch. Ik heb een hekel aan Sierd de
Vos.
18 Oranje
Duidelijk op de weg terug, een team
met spelers die voor elkaar willen werken. Helaas missen we voorin de
echte klasse.
19 Voorspelling eredivisie
Ajax zal de komende jaren de
eredivisie gaan domineren.
20 Voorspelling Champions League
Ik hoop dat Ajax in staat is de
poule-fase te bereiken komend seizoen, echter presteren zoals afgelopen
seizoen lijkt bijna onmogelijk.
21 Favoriete eten
Burritos en eigenlijk alle soorten vis.
22 Favoriete TV-programma
Voetbal en documentaires, af en toe
een serie op Netflix.
23 Favoriete vakantieland/-plek Griekenland, vooral vanwege de
gastvrijheid van de mensen.
24 Favoriete film
The Green Mile
25 Wie verdient er een koninklijk lintje
De mensen die mij destijds
hebben gereanimeerd na mijn hartstilstand, ik ben erg dankbaar voor hun
daadkrachtige en zelfverzekerde optreden. Wij (Marianne, Anniek en ik)
zijn jullie eeuwig dankbaar.
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Jeugdtoppers

Voor jullie ligt al weer de laatste Blauw-Witter
van het seizoen. We kijken terug op een leuk
seizoen met mooie wedstrijden. De verslagen
hebben jullie kunnen lezen van in de BlauwWitter dankzij de trouwe leveranciers van de
(wedstrijd)verslagen. Dank jullie wel voor de
leuke stukjes!
Aan het eind van het seizoen zijn weer
verschillende activiteiten georganiseerd. Als
eerste het Mr Knijff toernooi. De meiden van de
MO11-1 en de jongens van JO15-1 van Blauw
Wit werden zelfs kampioen!. Ook werd er fanatiek gevoetbald door veel
vaders en moeders met hun kinderen. Met een paar blauwe plekken rijker
verlieten de ouders het veld. De kinderen zijn flink gegroeid in hun spel en
ze lieten hun ouders zien dat ze echt bloedfanatiek zijn! Het tentenkamp
en de totaaldag is weer een mooie seizoensafsluiting waar iedereen weer
naar uit kijkt! Heel veel plezier daar jongens en meiden!
In het volgende seizoen verschijnt weer de nieuwe Blauw-Witter. Wil jij ook
een stukje schrijven over jullie eerste 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!
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

23e editie van Meester Knijff toernooi
zeer geslaagd!
Wat een weertje! Ondanks de warmte gingen alle spelers vol overgave nog
een lekker potje voetballen, zo aan het einde van het seizoen. De poules
waren dusdanig goed bezet dat het volle bak was op sportpark ’t Vletgoor.
Vele teams hadden zich opgegeven om aan Meester Knijff Toernooi deel
te nemen. De deelnemende verenigingen waren: Blauw Wit’66, v.v. Holten,
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Enter Vooruit, JCO, de Tubanters, Hulsenze Boys, v.v. Heino, Warnsveldse
Boys, v.v. Hellendoorn, ON, DAVO, s.v. Heeten, GFC, Sparta Enschede,
Sportclub Enschede, Rohda Raalte, Excelsior’31, F.C. Dalfsen, Witkampers,
v.v. DEO en DEC’10.
Alle pupillen gingen met een medaille naar huis als aandenken en bij
alle poules kregen de nummers 1,2 en 3 een beker mee naar huis. Bij
de MO11-1 en JO15-1 poule ging de titel naar Blauw Wit’66, zij waren
kampioen van hun poule. We willen alle verenigingen bedanken die aan
het toernooi hebben meegedaan, zij hebben er voor gezorgd dat het
toernooi levendig, spannend en gezellig was!

Het seizoen van JO8-1

Het seizoen van het meest fotogenieke team binnen Blauw Wit verliep
met ups en downs. Het team bleek vooral toernooistrijders te bevatten.
In de competitie ging het moeizaam met een paar mooie overwinningen
en tijdens het kerstzaaltoernooi werd gepiekt met een tweede plek.
Vervolgens werd het weer een moeizaam voorjaarseizoen maar aan het
eind van het seizoen begint het weer te lopen en konden de vruchten
van de trainingen geplukt worden. Met zowel een knappe tweede plek
op ons eigen goed georganiseerde Meester Knijff toernooi en een
zwaarbevochten derde plek op het Henk Nijenhuis toernooi bij Hector
Goor werd het seizoen mooi afgesloten. De trainers Harry, Roy en Mikel
willen de spelers Thom, Mart, Jurre, Enricco, Thijs, Teun en Storm enorm
bedanken voor het seizoen en wij wensen ze veel succes volgend seizoen
als JO9-1!
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Topseizoen voor de mini’s!

Onze mini’s hebben een mooi seizoen achter de rug waarin ze allemaal
zijn gegroeid als voetballer. Wekelijks werd er op woensdag getraind en
op zaterdag een Salland competitie wedstrijd gespeeld. De spelers werden
iedere wedstrijd opnieuw verdeeld over twee teams zodat afwisseling,
samenspelen en gezelligheid met elkaar voorop stonden. En dat is gelukt!
Femke Hopster was de drijvende kracht achter deze jongens en samen
met Niek Oosterhuis verzorgde ze de trainingen, voorbereidingen voor
de wedstrijden, teamindelingen, communicatie en natuurlijk de motivatie.
Haar blauwwitte jas was in regen, vrieskou en zon altijd te zien langs de
lijn dit seizoen. Ook de ouders waren niet alleen chauffeurs maar werden
afgewisseld in een leidersrol. Samenwerken is toch echt het leukste, ook
de kinderen hebben dit als positief ervaren. Sommigen gaan toch nét even
harder lopen als papa of mama leider is..
De meeste wedstrijden waren 4 tegen 4 maar in goed overleg met de
tegenstanders werd er ook wel voor 5 tegen 5 gekozen. Handig bij
kou om warm te blijven maar ook om de energie kwijt te kunnen! We
reden van Broekland naar Hoonhorst en van Luttenberg naar Wijhe. De
thuiswedstrijden waren erg leuk omdat ook opa’s en oma’s en andere
familieleden kwamen kijken. Bovendien is alles om de jongens heen dan
blauwwit gekleurd dus dat geeft een boost!
Als afsluiter van het trainingsseizoen stond er een mooie avond met het
1e gepland. De kids kregen eerst een training van ze. De geleerde tipc &
trics kwamen goed van pas in de wedstrijd die daarop volgde! Iedereen
vloog op de bal en zo werden de grote jongens overlopen door fanatieke
kinderen. Het was een energieke avond en de kinderen werden ook
nog eens beloond met een medaille. 1e spelers, trainers en begeleiders:
Bedankt!
Bij de mini’s heeft iedereen dit seizoen een kans gekregen om te
voetballen, mee te doen met de trainingen en vooral ervaren hoe het is
om blauwwitter te zijn. Iedereen is klaar voor volgend jaar; J08 we komen
eraan! Maar niet voordat we onze trainers en leiders hebben bedankt
van afgelopen jaar, in het bijzonder Niek en Femke; dankzij jullie hebben
onze kinderen genoten van het spelletje voetbal, het buiten bewegen en
De Blauw-Witter

juni 2019

26

bovenal de gezelligheid in de teams. Dank jullie wel!
Onze mini’s dit seizoen waren: Ninthe Olthof, Milan Aanstoot, Jelle Slager,
Stef Aanstoot, Bram Elbersen, Thomas Oosterhuis, Luca de Boer, Sven
Haan, Djurre Bemer, Jarno Aaftink, Twan Kors, Tim Heuver, Duuk Spakman,
Twan Pluimers, Nure Hopster, Cameron Deijk en Kian de Jong.

Het seizoen van JO9-1
Het JO9-1 team van Blauw Wit kende een mooie start in het najaarseizoen.
Ze plaatsten zich voor de volgende ronde in de beker maar konden dit
geen vervolg geven. In de competitie ging het prima in de tweede klasse.
Blijkbaar zo goed dat ze door de KNVB, voor ons verrassend, in de eerste
klasse werden geplaatst. Een enorm compliment aan de groep hoe ze
zich hier stand hielden, weliswaar was er geen enkele winstpartij maar
de uitslagen deden vaak geen recht aan het vertoonde spel. We troffen
tegenstanders die vaak nog net iets gehaaider en fysieker waren dan ons.
Maar het team bestaat uit echte voetbal dieren en bleef tot het eind van
het seizoen met een positieve instelling trainen en spelen. Klasse allemaal
! Helaas moesten we halverwege het voorjaarseizoen afscheid nemen van
Bram maar we werden goed geholpen door JO9-2 en JO8-1 indien het
nodig was. Mooi dat dit zo kan binnen onze vereniging !
Bob, Ernst Jan, Jacob en Mikel hebben weer een heel leuk seizoen gehad
met Mick, Steijn, Sofia, Gijs, Jaap en Loek en ook aan hen veel plezier en
succes volgend seizoen in de JO-11.

Verslag van JO11-2
11 mei was het eindelijk zover: DE match van dit seizoen, de return
tegen SV Heeten JO11-3G, de uitwedstrijd waar we al weken, wat zeg ik,
maanden naar uitkeken. Waar we de vorige keer nog met 1-6 verloren
van dit team, waren we er nu op gebrand de meter naar de andere kant
te laten uitslaan. De vooruitzichten waren gunstig: alhoewel we Djemo
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en Daan H. helaas moesten missen, werden we bijgestaan door Bas van
A., Bas P. en Kris van JO11-1. Dat gaf moed. En die moed bleef tot aan
het eind toe aanwezig. Man man, wat een mooie pot. De trainers van
SV Heeten werden alsmaar zenuwachtiger daar langs de lijn. Er werd
door hen steeds fanatieker aangemoedigd en spelers werden bij naam
toegeschreeuwd met de bijbehorende taak. (Wat misschien niet helemaal
het gewenste effect had aangezien wij ook een Cas en een Noah hebben
). Ondanks een paar tegengoals, resulteerden de vele treffers van Frank,
Bas van A., Bas P. en Kris in de fantastische eindstand van 4-11!
De laatste wedstrijd van dit seizoen was thuis op 18 mei tegen de
Battumse ABS. We gingen er relaxed in, gezien de succesvolle wedstrijd in
maart tegen hen. Door een aantal afmeldingen bij ABS werd besloten deze
wedstrijd 7 tegen 7 te spelen. Het team van onze jongens werd aangevuld
met Lynn en Linske van MO11 en Kylian van JO9. Lynn kwam makkelijk
langs de verdediging van ABS en scoorde het eerste doelpunt van de
wedstrijd. Door een gat in onze eigen verdediging werd het 1-1. Na de
rust wisselde keeper Djemo af met Milos, waarna de BW-spitsen niet meer
uit de buurt van het goal van ABS bleven en uiteindelijk Djemo zelfs een
hattrick wist te scoren. Een eindstand van 4-1! Prima! En in de eindstand
van hun poule werden ze daarmee dit seizoen derde van de vijf. Goed
gedaan, jongens!
Met het serieuzere werk achter de rug, was het Meester Knijfftoernooi
gewoon lekker een paar potjes voetballen op een zonovergoten eerste
junidag. Afwezigheid van Frank en Daan D. werd opgevuld met Kylian
van JO-9 en Sofie, Nova, Tara, Khate, Anniek en Iris van MO11, die elkaar
afwisselden tijdens onze wedstrijden deze ochtend. Voor het behalen
van de derde plek kreeg BW JO11-2 een mooie beker en een handjevol
medailles. Aansluitend waren de jongens uitgenodigd bij leidster Jennike
voor een gezellige borrel (lees: ranja) in de tuin op het terras. Daar werden
door de ouders later op de middag de trainers en leiders nog even in
het zonnetje gezet met een aardigheidje om ze te bedanken voor een
topseizoen. Iedereen een fijne zomervakantie gewenst, namens JO11-2!!
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Het seizoen van MO-11
De MO11 heeft een goede voorjaarscompetitie gedraaid, hierin werd
uiteindelijk meer gewonnen dan verloren. Er werd uiteindelijk een mooie
middenmoot positie bereikt. Wel bleken de 5 bovenste teams (veel) te
sterk, slechts periodes van wedstrijden konden we ons echt met deze
ploegen meten.
Maar MO-11 is een fanatieke groep meiden die voor elkaar wil werken,
vooral hierdoor is er heel veel groei mogelijk. Over het algemeen is de
trainingsopkomst goed en ook qua inzet hebben de trainers niet te
klagen! Doorzetten deze lijn dus, dan zit er nog veel in het vat voor deze
meiden!
Tijdens het Meester Knijff-toernooi bleek nogmaals het talent van onze
toppers, er werd gelijkgespeeld tegen Davo en gewonnen van Hellendoorn
en ON. Dit resulteerde in een gedeelde eerste plek! De foto na dit succes
(waarop helaas enkele speelsters ontbreken) spreekt boekdelen, WE ZIJN
EEN (H)ECHT TEAM, EN WE KOMEN ERAAN!

MO13-1

Het was een heel gezellig seizoen en hebben heel erg gelachen met z’n
allen, soms werd alleen de trainer boos omdat we zo veel kletsten. De
eerste paar wedstrijden waren erg wennen voor ons het was de eerste keer
op groot veld. Daarna ging het steeds beter. De trainers vonden dat wij
nu erg vooruit zijn gegaan. We hebben het hele seizoen leuke activiteiten
gedaan zoals het team uitje en naar de Oranjeleeuwinnen. Met het team
uitje zijn we bij Krieghuusbelten geweest in Raalte dat was heel erg
gezellig. Toen iedereen er was gingen we met zijn allen zwemmen in het
zwembad. We zijn heel vaak van de glijbaan gegaan hebben natuurlijk veel
gezwommen. ’s Avonds gingen we lekker patat eten en deden we later nog
een karaoke. De volgende dag hebben we lekker gechilled. 15 Juni hebben
we nog een echte afsluiting van dit seizoen. Volgend jaar hebben we weer
bijna het zelfde team dus gaan we het weer lekker gezellig maken. Dit was
ons stukje. Doei tot volgend jaar!!!

Ellen Doornink en Renske Aaftink
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Verslag van JO15-2

Zo het seizoen zit erop voor JO15-2. Een gezellige afsluitende BBQ bij
Trainer Freddy in de tuin gehad. Het voetbalseizoen was moeizaam dit jaar
doordat we de tweede seizoenshelft maar 10 spelers hadden. We moesten
daarom elke week bijlenen. Wij als team willen daarom de keepers Tim
(D1), Roy (C1) en Philip (B2) extra bedanken dat zei in een roulatie systeem
er steeds voor zorgden dat er een keeper op goal stond. Dat was top
boys! Ook kwam er elke week een speler van C1 over die dan met ons mee
voetbalde.. Klasse! Verder werd er bijgeleend uit D1 en B2. Top dat het op
deze manier gelukt is. Op de laatste competitiedag hebben we nog een
mooie overwinning behaald op de kampioen Bornebroek! Dat was een
mooie afsluiting!
Trainers Freddy, Marc en Danny bedankt dat jullie de boys iedere week
weer fanatiek getraind hebben. Een ieder een fijne vakantie gewenst en
suc6 volgend seizoen!

Hoe verging het JO17-1 na de
winterstop
Na het behaalde kampioenschap in december 2018 wachtte JO17-1
een wat zwaardere competitie indeling in 2019. Alle nr 1, 2 en 3 van de
andere 2e klasse competities en degradant uit de 1e klasse waren in één
poule ondergebracht. Daarnaast had JO17-1 de poule fase in de beker
gewonnen en de 1e ronde overleeft in 2018. Dus moest het in januari
2019 al weer aantreden in de kwartfinale. Daarnaast werden nog enkele
oefenpotjes gespeelt tegen 1e klassers Witkampers en Twenthe Goor.
Beide wedstrijden gingen nipt verloren en gaf aan dat JO17-1 dit niveau
aardig kan bijbenen.
JO17-1 – JVC Dedemsvaart JO17-1 (2-2) in de beker kwartfinale, we
winnen na strafschoppen (6-4). De eerste helft ging gelijk op. JVC was
fysiek sterker en oogde net iets beter. De gasten uit Dedemsvaart scoorden
na een snel uitgespeelde aanval de 0-1. Blauw Wit toonde veerkracht en
creativiteit en kantelde de wedstrijd. Dit leidde nog voor rust tot 1-1 via
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Ruben Baltes. Na rust eenzelfde spelbeeld. Blauw Wit speelde technisch
iets beter en scherper en kreeg een aantal mooie kansen maar JVC kwam
er in de counter gevaarlijk uit. Zo verliep ook de score. Blauw Wit scoorde
uit één van de kansen 2-1 via Christian Tromop en de wedstrijd leek zo
vlak voor tijd beslist tot de laatste minuut JVC alsnog toe sloeg met een
counter : 2-2. Hierna moest er via stafschoppen een beslissing komen.
Blauw Wit nam de eerste 4 foutloos via Ruben, Igor, Ruben en Bryan terwijl
JVC er 2 miste. Hiermee was de halve finale een feit.
JO17-1 - SV Haarle JO17-1 (3-0)
Blauw Wit was gebrand om goed aan de nieuwe competitie in 2019 te
beginnen tegen deze voor ons bekende tegenstander Haarle die als nr
2 achter ons eindigde in de vorige competitie van 2018. De wedstrijd
begon gelijk op. Blauw Wit had de wind in de rug en was veel op de helft
van Haarle te vinden. Een vrije trap door Hugo Bekkernens genomen
kreeg in één keer door de wind zo veel vaart dat het de keeper van Haarle
volledig verraste : 1-0. Na rust maakte Emiel direct 2-0 en leek de wedstrijd
gelopen. Haarle drong Blauw Wit sterk terug en de 2-1 hing in de lucht.
Uit één van de uitvallen scoorde Ruben de 3-0 en was de wedstrijd over en
beslist.
JVC Dedemsvaart JO17-1 - JO17-1 (2-2)
Deze tegenstander hadden we in kwartfinale van de beker uitgeschakeld
en was de kampioen van de andere 2e klasse. We wisten wat ons te
wachten stond en dat we een goede wedstrijd moesten neerzetten om
hiervan te kunnen winnen. Er stond enorm veel wind deze zaterdag. De
eerste 10 minuten waren voor JVC. De eerste beste aanval van Blauw
Wit werd doeltreffend af gerond door Emiel Schuppert. Hierna was het
Blauw Wit dat de wedstrijd dicteerde. Kans op kans. Echter geen goede
afronding of paal en lat stonden in de weg. Vlak voor rust kantelde de
wedstrijd. Door een overhaaste spelhervatting van achteruit werd er
onnodig balverlies geleden en belande de bal regelrecht in de voeten bij
de spits die Nathan Hofman kansloos liet. Zodoende gingen we met 1-1
rusten waar een 3-0 voorsprong beter op z’n plek was geweest. Na de rust
een sterker JVC. Ze drongen goed aan en wonnen steeds vaker de 2e bal.
De 2-1 voor JVC bleef niet uit. Hierna pakte Blauw Wit het spel weer op.
JVC had veel gegeven en had een moeilijke fase. Blauw Wit kreeg weer
kansen. Een afstand schot van Thom Vergeer werd met de wind mee over
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de keeper in het doel geblazen 2-2. Hierna was het geloof er om alsnog te
winnen. Echter een goede laatste aanval belandde aan de verkeerde kant
van de paal. Het gelijke spel voelde als een niet gepakte kans.
JO17-1 - JSO Ommen (1-1)
Blauw Wit trof een goede tegenstander in de jeugd combinatie van
OZC en OVC uit Ommen. Deze ploeg speelde fris en gaf duidelijk alles
wat het had. De wedstrijd was 1e helft voor de ploeg uit Ommen. Ze
hadden vlak voor rust een penalty moet hebben omdat Nathan een
speler omverliep die vrij kon inschieten. Echter zag de scheidsrechter dit
anders en kwamen we goed weg. Na de rust een getergd Ommen wat
direct de aanval zorgt en ook direct de eerste beste aanval met een 0-1
voorsprong afrondde. Daarna gaf het gas terug en kwam Blauw Wit terug
in de wedstrijd en bouwde langzaam een overwicht op. Een aanval over
de rechter kant kwam bij Christian terecht die de 16 meter inliep en de bal
onder de keeper door het doel inschoot 1-1. Hierna kwam er nog kansen
op de voorsprong. Echter waren we niet scherp genoeg en moesten we
genoegen nemen met een 1-1 gelijk spel waar voor Blauw Wit meer had
ingezeten.
Enter V JO17-1 - JO 17-1 (2-2)
Blauw Wit begon goed in Enter in stond binnen 10 minuten op 1-0
voorsprong door Christian. Er was direct daarna de kans om 2-0 te
scoren maar de bal werd nog voor de lijn gered door een verdediger
van Enter V. Hierna werd de thuisploeg beter en gooide meer strijd in de
wedstrijd. Ze wonnen alle 2e ballen en voetbalden veel op de helft van
Blauw Wit wat er af en toe met uitvallen goed uit kwam maar de 2-0 viel
niet. De scheidsrechter zag tot verbazing van iedereen een handsbal in
het aannemen van de bal op borst in de 16 meter van Blauw Wit en gaf
daardoor penalty. Jammer maar deze werd onberispt ingeschoten door
Enter V. : 1-1. Ook de 2e helft golfde het spel steeds meer op en neer.
Waren we beter?. Nee niet echt. Kregen we kansen? ja. Maar we waren
niet scherp genoeg. Enter V kwam ook een aantal keer gevaarlijk door
de verdediging van Blauw Wit en wist de 2-1 te scoren. De veerkracht van
Blauw Wit liet niet lang op zich wachten en binnen een paar minuten
wist Emiel met een schitterend geplaatst schot buiten de 16 meter de 2-2
te bepalen. De spanning in de laatste minuten was aan beide kanten te
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snijden en het had alle kanten op gekund. Echter wisten beide keepers hun
doel verder schoon te houden en was de 2-2 een juiste uitslag.
SDOL JO17-1 - JO17-1 (2-1) Halve finale van beker
Een uitwedstrijd met hoge verwachtingen en met veel publiek. Super
mooi weer en ambiance. Helaas bleek het niet helemaal onze dag. Er lag
een bepaalde spanning in de groep. De eerste 10 minuten waren voor
SDOL. Blauw Wit speelde wat onwennig omdat het de opstelling deels
had aangepast aan de tegenstander. Toch kwam er een fase dat Blauw
Wit de wedstrijd in handen kreeg. Een aantal goede acties van Christian
brachten 3 mooie kansen maar helaas geen doelpunt. De blessure van
Tiemen Scholman in 1e helft was jammer omdat we de wedstrijd aardig
onder controle lekken te hebben. Echter SDOL werd sterker en was
snel in de counter over de zijkanten. In 1 van deze counters werd onze
verdediging uit elkaar gespeeld en ronde SDOL goed af zodat we met
een 1-0 achterstand gingen rusten. De 2e helft speelde Blauw Wit met
veel druk naar voren. De verdediging van SDOL stond steeds goed en ook
hun keeper was een sta in de weg. SDOL bleef scherp in de counter en
wederom via een uitval werden we er uitgelopen en werd er messcherp
afgerond. 2-0 achterstand. We gaven niet op. Een minuut later stond
het alweer 2-1 door Emiel en de spanning was geheel weer terug. Tot
het laatste eindsignaal bleef Blauw Wit knokken. Echter speelde SDOL
volwassen en sterk genoeg om de overwinning over de streep te trekken.
Jammer voor ons , einde beker verhaal waar we met een goed gevoel op
terugkijken.
JO17-1 - FC Dalfsen JO17-2 (10-1)
Blauw Wit start goed deze wedstrijd en stond binnen 15 minuten met
2-0 voor door 2 doelpunten van Christian. Dalfsen kwam vlot terug in
de wedstrijd en scoorde 2-1. Hierna gaf Blauw Wit gas en liep, met goed
voetbal door met name Hugo, nog voor rust uit tot 5-1 voorsprong. De
leiding van Dalfsen gaf aan de wedstrijd te willen stoppen en op papier
af te doen. Er waren te veel spelers met pijntjes en te weinig wissels. De
scheidsrechter bepaalde dat dit niet zomaar kon en na overleg werd
alsnog de 2e helft gewoon begonnen. Dit werd een vervelende 2e helft.
Blauw Wit probeerde te voetballen en liep al snel uit naar dubbele cijfers.
Het gedrag van de tegenstander was niet meer wedstrijdwaardig en
daarom besloot de scheidsrechter om alsnog 7 minuten voor tijd af te
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fluiten. 2 x Jort Jansen 3 x Hugo Bekkernens, 2 x Jens Gorter, 2 x Christian
Tromop en 1 x Emiel Schuppert.
Overwetering JO17-1 – JO17-1 (2-0)
Overwetering stond onderaan op ranglijst maar was zeker niet minder.
Blauw Wit, zonder de broers Jens en Lars Gorter, kon aanvallend geen
vuist maken en kwam niet tot scoren. Een verkeerde terug speelbal in de
verdediging leidde de nederlaag in. Nathan vloerde de aanvaller binnen
de 16 meter en de terecht gegeven strafschop werd feilloos benut. Na
de thee probeerde Blauw Wit de schade recht te zetten. Echter werd Jens
gemist in de punt van de aanval maar de 15 jarige Luuk Vergeer liet zich
goed zien en was bij enkele aanvallen betrokken. Het was één richting op
de helft van Overwetering. Echter werden er geen uitgespeelde kansen
gecreëerd. Eén uitval van Overwetering werd prompt opnieuw op de stip
gelegd en wederom feilloos afgerond. De wedstrijd werd teleurstellend
2-0 verloren.
JO17-1 - SDOL JO17-1 (0-4)
Trainer Marco Schuiterd had door het missen van Igor, Christian, Thom de
vaste opstelling behoorlijk door elkaar gehaald. Mat Grobben (JO17-2) en
Luuk Vergeer (JO15-1) kwamen het team versterken. Lars Gorter werd op
de sterke spits gezet en Bryan en Jur Haan als slot op deur De eerste 20
minuten waren heel aftastend van beide kanten maar Blauw Wit speelde
goed mee. Hierna werd SDOL sterker en liet Blauw Wit wat steekjes
vallen wat leidde tot hachelijke momenten voor het Blauw Wit doel.
Keeper Nathan Hofman moest een paar keer behoorlijk optreden maar
kon niet voorkomen dat hij net voor rust werd gepasseerd toen SDOL de
verdediging van Blauw Wit uit elkaar speelde en de 0-1 binnenschoot.
In de rust probeerde Marco met een aantal omzettingen en goede
aanwijzingen de wedstrijd te kantelen . Blauw Wit begon nog sterk aan de
2e helft en creëerde enkele kansen. Echter na een uitval van SDOL werd
het 0-2 en ebte het geloof weg. De ban was gebroken en de gasten liepen
in korte tijd uit naar 0-4 eindstand.
JCHW JO17-1 – JO17-1 (0-4)
Eindelijke weer eens een zaterdag waar alle 14 spelers beschikbaar waren.
Rick Huzen was er na zijn beenbreuk in oktober 2018 weer voor het eerst
bij om minuten te kunnen maken. Blauw Wit startte in de sterkst mogelijke
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opstelling tegen de nr 2 van de ranglijst. De eerste 10 minuten was het
aftasten en gelijk opgaande wedstrijd. Langzaam nam BLW het initiatief
en kreeg enkele goede kansen. Jens Gorter was scherp deze wedstrijd en
scoorde voor rust 2 prima doelpunten. Na rust een zelfde spelbeeld alleen
probeerde JCHW de wedstrijd nog te kantelen en gaf veel ruimte weg. Hier
werd door wederom Jens Gorter en - ja komt ie, super gaaf- Rick Huzen de
stand uitgebouwd naar een 4-0 overwinning. Zo’n blessure en dan weer
scoren in je eerste beste wedstrijdminuten!
JO17-1 – HHC JO17-2 (1-0)
JO17-1 had de stijgende lijn van de afgelopen week te pakken. Er was
nog steeds zicht op een 2e plek. Dus de wil om te winnen was aanwezig.
De uitslag 1-0 is te mager gezien de kansen die Blauw Wit kreeg in deze
wedstrijd. Echter toch 3 punten na een goed gespeelde wedstrijd. Gemeld
kan worden dat Ruben Baltes raakte meerdere malen paal en lat. Gelukkig
was het doelpunt van Emiel Schuppert genoeg voor 3 punten.
Balkbrug /Avereest JO17-1 - JO17-1 (8-1)
We waren afgereisd naar Balkbrug met de gedachte om de kampioen
te verrassen en 3 punten te pakken. Hiermee zouden we in de laatste
wedstrijd de 2e plek kunnen pakken. Echter kwamen we verkeerd uit.
De wedstrijd begon goed van onze kant en de eerste 20 minuten had
de thuisploeg geen grip op ons en hadden we uit de kansen 1 of 2 keer
kunnen scoren. Helaas raakten Hugo en Tiemen kort na elkaar geblesseerd
en werden we volledig uit ons spel gehaald. Balkbrug toonde zich in die
fase als een terechte kampioen en goede ploeg en liet ons alle hoeken van
het veld zien. In mum van tijd was het 3-0 achterstand. Na rust probeerde
Blauw Wit zich nog te herpakken en aan te klampen maar we werden
telkens weer uit elkaar gespeeld en uiteindelijk overklast in deze wedstrijd.
Christian wist de eretreffer nog te scoren. We droppen af met een 8-1
verlies.
De laatste wedstrijd gaf een kleine kater maar weegt niet op tegen een
goed voetbaljaar voor JO17-1 waar we als begeleiding van de groep zeer
tevreden en plezier op terug kijken. Het was fijn samenwerken met deze
spelers en ook de ouders!
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen			
tel. 06-53 38 80 64
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
tel. 06-41 35 49 08
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink 		
tel. 06-10 15 62 45
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
exploitatie@blauwwit66.nl		
Seniorencommissie
Justin Verhoeven
senioren@blauwwit66.nl
tel. 06-15289374
Jeugdcommissie
Hans Brusse
jeugd@blauwwit66.nl
tel. 06-11013050
Accomodatie en onderhoud Johan Stam
accommodatie@blauwwit66.nl
tel. 361320
Activiteitencommissie
Aranka Beldman
activiteiten@blauwwit66.nl
Zaalvoetbal
Roy Vrieling
zaalvoetbal@blauwwit66.nl
OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Egbert Rietberg 		
			vrienden@blauwwit66.nl
Vertrouwenspersoon
Wilma Brusse
			vertrouwenspersoon@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 2018/2019:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2006
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-2000
			
of vóór 01-01-2006
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-2000
			
Senioren 35+ / dames 25+ competitie		
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

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

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

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Jeanet Smit, Larenseweg 74, tel. 06-11877671 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:
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