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Van de voorzitter

Salmonella, Legionella, Bladella. Wat hoort niet in dit rijtje van drie?
Salmonella is een bacterie, daar kun je behoorlijk ziek van worden. Legionella
is eveneens een bacterie, ook daar kun je behoorlijk ziek van worden. Bladella
is geen bacterie en hoort er dus niet in.
Aha, is het een virus? Goede vraag van wie enigszins medisch onderlegd
is. Maar nee, het is geen virus, Bladella werd getroffen door een virus.
Eigenlijk een tweetal virussen. Ook een virus kan leiden tot ziekte. Dit is de
overeenkomst tussen deze drie ella’s. Verschil is dat een bacterie zichzelf
kan voortplanten, een virus om zich te kunnen vermeerderen een levende
gastheer nodig heeft.
Gelegen op sportpark de Smachtenbocht in het Noord-Brabantse Bladel
(richting Landal Vennenbos) was v.v. Bladella recent als die levende gastheer
in het nieuws. Recent in het nieuws, want het eerste virus - individualisme
genoemd - waart ook daar al langer rond. Gevolg van dat virus en
bijbehorende ziektebeeld - een zieltogende vereniging - werd zichtbaar in
de moeizame (financiële) situatie waarin de vereniging zich bevindt, zodanig
dat het bestuur zich genoodzaakt zag vier spelers in de jeugd te royeren weg te schoppen - zoals een landelijk ochtendblad dit kopte.
Aanleiding was dat betreffende spelers te weinig lootjes hadden verkocht,
hun ouders vervolgens niet wensten mee te werken aan een oplossing.
Voilà, een vette mediarel was geboren.
Nu lijkt me het royeren een uiterste redmiddel, maar erger nog, het is
symptoombestrijding. Het is de vraag of het virus hiermee te stoppen is.
Wat had men als bestuur dan kunnen doen? Ik denk ten eerste structureel
de contributie verhogen, zodanig dat de begroting niet afhankelijk is van de
verkoop van lootjes door tienjarigen. Ten tweede het formuleren en uitvoeren
van een vrijwilligersbeleid, zodanig dat het niet altijd dezelfde vrijwilligers
zijn die de vereniging draaiende houden, maar dat verantwoordelijkheid
en taken breder gedragen en gedeeld worden. En: in samenhang met
de begroting, zou ik zeggen wie die verantwoordelijkheid niet voelt en
simpelweg niets voor de vereniging wenst te doen, die kiest ervoor dat te
compenseren via een financiële bijdrage.
Het tweede virus - openlijke agitatie - lijkt onderhand even hardnekkig te
worden als het eerste virus. Die zenuwachtige opwinding, die neiging tot
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opruiing, verpakt in het oprecht vermeende recht overal, te pas en te onpas
de ongezouten eigen mening te mogen verkondigen. De mediastorm
waaronder de verontwaardigde reacties van talloze Boze burgers over het
bestuursbesluit de spelers uit de club te zetten nam ongekende proporties
aan.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken werd geschreven over *@#club,
kinderhaat en maffiapraktijken. Het lag achteraf toch iets genuanceerder,
maar toen was het bestuur al onterecht en als een stelletje prutsers weggezet.
De overeenkomsten tussen v.v. Bladella en z.v.v. Blauw Wit ’66 beperken zich
helaas niet tot delen van het clubtenue (shirt en kousen, blauw-wit). Ook op
’t Vletgoor hebben we zo nu en dan last van beide virussen. In de vacatures
van bijvoorbeeld penningmeester en secretaris is nog niet voorzien. Ook is
er regelmatig langs de lijn en elders die haastige mening, dat snelle oordeel
te horen. Wanneer dat de trend of de norm is, dan zeg ik Blauw Witters, doe
’s even niet normaal.

Wim Borghuis

De Blauw-Witter

maart 2017

3

Agenda Seizoen 2016-2017
21 maart 2017		
31 maart 2017		

Clinic meisjesvoetbal
Lotenactie

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

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

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

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

3 juni 2017		
10 juni 2017		

Finale Championsleague (Cardiff, Wales)
Blauw Wit totaaldag

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

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		Mei		16 april		27 april
		Juni		21 mei			1 juni
		
		Oktober
1 oktober		12 oktober
		November
29 oktober		9 november
		December
3 december		14 december
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Van de redactie

Zondagmiddag 26 februari fluit Bas Nijhuis de topper Feyenoord – PSV.
Acht minuten voor tijd mag de thuisclub een hoekschop nemen. De bal
wordt doorgekopt en Jan-Arie van der Heyden kopt de bal in maar Jeroen
Zoet stopt de bal op de lijn….. of toch niet; enkele seconden later beslist
de arbiter dat het een goal is, een eigen goal van Zoet; op het moment
dat hij de bal keert, blijft het horloge van Nijhuis zwart; met de linkerhand
trekt de PSV-goalie de bal tegen de borst en dan trilt plots het horloge van
Nijhuis: 2-1 en de strijd is beslist.
Hoe werkt dit: zeven speciale camera’s staan op vaste punten in De
Kuip opgesteld. Daarmee wordt op elk moment van de wedstrijd een
360-gradenregistratie gemaakt van waar de bal precies is. Op de millimeter
nauwkeurig is te zien of de bal volledig over de lijn is geweest. Zodra dat
het geval is, trilt het horloge van de scheidsrechter.
Er wordt momenteel gebruik gemaakt van één Hawk-Eye opstelling. Dit
enige systeem staat de eerste helft van de competitie in de Amsterdam
ArenA, de tweede helft in de Kuip in Rotterdam; er zijn wel andere
doellijntechnologieën op de markt maar die worden in Nederland niet
gebruikt. Dat heeft voornamelijk te maken met de kosten: de aanschaf
van een Hawk-Eye kost enkele tonnen. Daar komen jaarlijks nog eens
tienduizenden euro’s bij voor onderhoud.
Bijna 3 jaar geleden moest Hawk-Eye (HAVIKSOOG) al dienst doen, ook
in de Kuip. Feyenoord dacht te scoren tegen RKC maar de poging van Lex
Immers werd door RKC-speler Van Hoevelen vlak voor de doellijn gekeerd.
Scheidsrechtersbaas van de KNVB, Dick van Egmond, zegt dat er jaarlijks
in 300 eredivisieduels gemiddeld zo’n tien momenten zijn waarbij
scheidsrechters op zo’n systeem zouden zijn aangewezen.
Mooi zo’n futurologisch apparaat maar wat is de meerwaarde als een week
later op Spangen zich eenzelfde situatie voordoet maar de haviksoog tien
kilometer oostwaarts werkloos ingedut is.
In Engeland hebben alle 20 Premier League-clubs dit systeem, dan is er al
meer uniformiteit, maar in Nederland op slechts 1 plek per seizoen. Dat
mag best uitgebreid worden.
Alex
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Lotenactie Blauw Wit
Op vrijdag 31 maart aanstaande organiseren wij weer onze jaarlijkse
lotenactie. Het is een mooie clubactie, voor de jeugd, door de jeugd, die
toch ieder jaar weer een leuk bedrag oplevert! En de opbrengst wordt in
zijn geheel aan de jeugd besteed. Denk hierbij aan nieuwe ballen, panna
doeltjes, het jaarlijkse tentenkamp, etcetera.
Alle jeugd van de A, B, C en D-teams worden om 18.00 uur in de kantine
ontvangen waarna ze in groepjes op stap gaan om de loten te verkopen in
Holten. De E, F en Mini’s mogen de loten weer onder familie en vrienden
aan gaan bieden.
De prijs per lot is weer 1,50 euro.
Ook dit jaar hopen we op de enthousiaste verkoop van onze jeugdige
leden te mogen rekenen. Dus noteer de datum vast in jullie agenda’s en
zorg dat je voldoende kleingeld in huis hebt om ook dit jaar weer loten te
kopen van onze mooie vereniging!
Met vriendelijke groet,
Roy Vrieling, Hester Wijenberg en Mariël Stam

Mooi bedrag van Salland
Verzekeringen

Al enige jaren heeft Salland Verzekeringen aan het einde van het jaar
een actie voor leden van sportverenigingen. Leden kunnen via de club
een collectiviteitskorting krijgen, en de club krijgt een premie per lid
dat meedoet. Ook Blauw Wit doet hier aan mee. Dit jaar keert Salland
Verzekeringen naar aanleiding daarvan € 36.050,- euro uit aan de
100 deelnemende verenigingen. Blauw Wit scoort daarbij flink boven
gemiddeld, voor Blauw Wit is de bijdrage maar liefst € 1150,- euro.
Daarnaast wordt er ook nog een volledige EHBO tas met inhoud
afgeleverd.
De Blauw-Witter
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Dit jaar zijn er twee senioren leden naar Salland overgestapt en 7
leden die al bij Salland verzekerd waren hebben hun polis onder de
collectiviteitskorting kunnen laten vallen. Van de eerder overgestapte
leden zijn er 98 senioren leden bij Salland gebleven, wat ook een bonus
oplevert. In totaal vallen er nu 141 leden, jong en oud, onder de collectieve
korting.
Tevens krijgen een aantal deelnemers aan de actie een volledig jaar
contributie van hun sportvereniging vergoed. In de loop van februari
worden deze deelnemers bekend gemaakt en zullen we zien of er Blauw
Wit leden zijn die prijs in ontvangst mogen nemen.
Op de foto overhandigd vertegenwoordiger van Salland Lisa Borst de
cheque en EHBO tas aan penningmeester Mark Wonnink, geflankeerd
door de trainende jeugd.
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Maak kans op aankoopbedrag retour!!

Momenteel loopt de actie van Steunenberg Schoenen waarbij onze leden
bij aankoop vanaf 50 euro, middels een waardebon 10 euro aan Blauw Wit
kunnen doneren. Vanaf 27 maart tot 16 april (Pasen) wordt een “extra” aan
deze actie toegevoegd.
Blauw Witters die het bedrag á 10 euro aan de club doneren maken
kans het aankoopbedrag van Steunenberg retour te ontvangen. Uit de
ingeleverde waardebonnen wordt een “gelukkige” getrokken die het
aankoopbedrag terug krijgt. We hopen dat deze extra actie een stimulans
zal zijn om jouw club te steunen.
Mocht je geen of te weinig waardebonnen hebben ontvangen, laat het
even weten (363348) en deze worden alsnog bezorgd.
Dick Beldman

OPROEP Trainers van Blauw Wit ‘66

Het komt helaas heel vaak voor dat de verlichtingen op de velden 4 en
5 onnodig blijven branden; zo komt het voor dat de andere morgen ik
een bericht krijg van de mensen die er langs rijden dat de verlichting nog
aanstaat, dan kan ik daar weer naar toe om dit te regelen. Wel, je snapt het
waarschijnlijk al dat dit niet de bedoeling kan zijn.
Volgens mij hebben we allemaal de taak om te zorgen dat de kosten van
de vereniging niet de pan uit stijgen , dus daar kunnen we met zijn allen
wat aan doen!
Hoe ontstaat zoiets nu: we hebben 3 trainingsvelden en de meeste
trainingen gebeuren van 18.30 uur tot 19.30 uur. Als niemand daarna weer
traint dan moeten de lampen uit !
Op de velden 1 en 4 kan dat zonder problemen , dit is immers led
verlichting, op veld 5 moeten we dat even controleren , verder is het zo als
je na de trainingen op veld 1 ziet dat er nog lampen branden dan lijkt het
mij niet zo moeilijk om deze even uit te doen. Zelf vind ik dat de trainers
daar verantwoordelijk voor zijn! Ik hoop dus dat het vanaf nu beter gaat en
het niet meer voorkomt.

Johan Stam
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Nieuwe datum stratenvoetbal
Door omstandigheden is de datum voor het jaarlijkse
stratenvoetbaltoernooi, dat dit jaar bij de v.v. Holten wordt gehouden,
niet zoals normaal op de 1e zaterdag van juni maar een week eerder op
zaterdag 27 mei!!
Wil een ieder deze nieuwe datum in zijn of haar agenda zetten, zodat
er die dag geen andere activiteiten geregeld of georganiseerd gaan
worden, waardoor alle voetballers van 16 jaar en ouder in de gelegenheid
zullen zijn om mee te doen aan dit gezamenlijk georganiseerde toernooi.
Volgende edities zullen gewoon weer op de 1e zaterdag van juni worden
gepland.
Met vriendelijke groet,
Namens organisatie van Blauw Wit en v.v. Holten
Tonnie Beldman

Select Sport sponsort Dames 25 +
teams Blauw Wit ‘66

Onlangs, voorafgaand aan hun competitiewedstrijd, kregen de
beide Dames 25+ teams van Blauw Wit ’66 nieuwe wedstrijdkleding
aangeboden door Select Sport Rijssen. Select Sport is al jaren de
“hofleverancier” van kleding en overige sportmaterialen bij Blauw Wit.
Eigenaar Nick van Losser van Select Sport was op ‘t Vletgoor aanwezig
om de dames een complete wedstrijd-outfit van de nieuwste Hummel
collectie aan te bieden. Namens beide teams en hun begeleiding werd
de heer Van Losser een attentie aangeboden. Ook namens bestuur en
sponsorcommissie was er een attentie en woorden van dank voor Select
Sport waarin vooral de goede samenwerking werd geprezen.
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Het dames/meisjes voetbal is “hot” bij Blauw Wit, maar liefst 3 dames en
4 meisjeselftallen zijn in de competitie vertegenwoordigd. In de jongste
teams voetballen en trainen de meisjes en jongens gemengd waarbij
sommige teams worden getraind en begeleid door spelers van het
damesteam. Ook over de prestaties kan men tevreden zijn, zo staat het
Dames 1 elftal bovenaan in haar klasse en zijn de Meisjes O19 (A) onlangs
kampioen geworden in de najaars-reeks. Een prettige bijkomstigheid is dat
veel dames/meisjes zich beschikbaar stellen als clubhuismedewerker op de
drukke zaterdag.
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Daar heb ik niet zoveel verstand van hoe je
juicht als je scoort
Egbert Rietberg
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Henk Berenschot
elftal

nieuwe

trainer

2e

De technische commissie heeft voor de vacature bij het tweede elftal een
invulling gevonden in de persoon van Henk Berenschot. Recent werd dit
bezegeld met het ondertekenen van het contract en met onderstaande
tekst stelt de nieuwe trainer zichzelf voor.
Graag wil ik me voorstellen aan de club. Ik ben Henk Berenschot, 62
jaar en woonachtig in Apeldoorn. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 2
kleinkinderen. Tot 31 december 2016 heb ik gewerkt bij Post.nl. Momenteel
verricht ik werkzaamheden voor een autobedrijf in Apeldoorn.
Mijn voetballoopbaan begon als pupil bij Victoria Boys. Als senior heb ik
gevoetbald in het eerste team van Apeldoornse Boys en Robur et Velocitas.
Toen 4e en 3e klasse.
Door een zware beenbreuk heb ik moeten stoppen met voetballen. Ik had
echter veel plezier in het voetbal en heb toen besloten de trainerscursus te
gaan volgen. Eerst heb ik wat jeugdelftallen getraind. Bij SP Teuge ben ik
via trainer van de A jeugd naar het 1e team gegaan. Met dit 1e team zijn we
van de 4e naar de 2e klasse gepromoveerd.
Na totaal 7 jaar heb ik SP Teuge toen verlaten en heb mijn trainersloopbaan
voortgezet bij Vios Vaassen, Oeken en Epse. Met dit laatste team zijn we
ook gepromoveerd. Op dit moment ben ik al weer 4 jaar trainer van het 2e
team van SP Teuge. We hebben de periodetitel gepakt en staan bovenaan.

‘‘

Ik hoop bij Blauw Wit ‘66 op ook zo’n mooie tijd.

Henk Berenschot, trainer 2e elftal seizoen 2017-2018.

‘‘

Mijn vader denkt volgens mij nog steeds
dat hij wordt gescout door Heracles
Patrick Bolink
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
 of telefonisch onder nummer 0548-362512
Nieuw:
• S. (Sterre) van der Linden, pupil-meisjes, Gaardenstraat 20, 7451 CW
Holten, tel.: 06-13047119, lidnr. 2217 / SG-LV-88H
Gewijzigd:
• K.N. (Kasper) Hanewinkel, senior-35+, Churchillstraat 77, 7451
ZC Holten, tel.: 0548-363844, lidnr. 1046 / BN-TG-995 wordt nietspelend lid
Verhuisd:
• B. (Bennie) Schoemaker, senior-ns, nieuw adres wordt: Erve Joost 7,
7451 VP Holten, tel.: 06-41859088, lidnr. 1011 / BN-TG-81H
• E. J. (Erik Jan) Stam, senior-35+, nieuw adres wordt: Schoolstraat 12,
7442 AJ Nijverdal, tel.: 06-57061246, lidnr. 2122 / QZ-KM-19Q
• M.R.A. (Myrthe-Rosan) Verveda, senior-dames, nieuw adres wordt:
Drostenstraat 111, 7451 AJ Holten, tel.: 06-29469679, lidnr. 1996 / GJDV-888
• Fam. (Gert-jan, Natasja, Jörn, Elisa) Harbers, nieuw adres wordt:
Drostenstraat 115, 7451 AJ Holten, tel.: 0548-366600
Renger Veldhuis
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Wereldgoal Jurgen van Dijk tegen Lemele 1.
Het was lang wachten op een moment van begeestering bij ons elitekorpsZo’n moment dat je van gekkigheid en blijdschap iedereen aan de zijlijn
wilt knuffelen! Zaterdag 4 februari was het weer eens zo ver!
Ook al staat Lemele 1 stijf onderaan, ik was er niet gerust op, de zeperd
tegen RKSV ( 1-0 verlies) nog in het geheugen hebbend! En dan ook nog
met liefst zeven afwezige basisspelers!!
Toen Bj, Johan en ik het sportpark opliepen zag ik toch een lichtpuntje,
Jurgen was bij de selectie toegevoegd! Ik heb een zwak voor Jurgen, zijn
wilskracht, inzet, clubliefde en een echte teamspeler!
Zwager Bj zegt dat het komt omdat ik lang geleden net zo’n type speler
was!! Jurgen is net als ik vroeger nog 3 dagen chagrijnig als hij niet kan
spelen of verloren heeft! En doet dan ook alles, geoorloofd en soms net
niet geoorloofd om te willen winnen!
Aanvang wedstrijd, teleurstelling, Jurgen zit op de bank.
Na een klein half uur, we staan inmiddels met 0-1 voor, ga ik toch wat
rechterop zitten! Michel moet er vanaf met een hamstringblessure en
Jurgen, met rugnummer 14, even later wist ik waarom, mag de wei in!
Dan gebeurt het, U had er bij moeten zijn, uw partner of huisdier zou de
rest van dat weekend naar een lachend gezicht hebben gekeken!
Jurgen loopt naar zijn plek rechts achterin en speelt de bal een keer of 8
heen en weer breed met Gijs!
Hij heeft waarschijnlijk even de tijd nodig om iets geniaals te bedenken!
Dan loopt hij op met de bal en ter hoogte van de middellijn geeft hij een
diepe bal op onze rechterspits.
En sprint dan op volle snelheid, dwars door de vijandelijke linies om de
mooie voorzet van rechts steenhard langs de keeper in de hoek te koppen!
De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:		 Hans Brusse			
Coördinator A- en B:
Anthon van Wijngaarden		
Coördinator C- en D:
André Schuppert, Molenbelterweg 7
Coördinator E-, F-, en Mini ’s: Anja Huzen, Oranjestraat 49
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren

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

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

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

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

Bram Freie / Marco Schuiterd
Eric Deijk

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

Niek Hegteler

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

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL (2 teams):
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator en trainer:				
Gerrit Dikkers		
tel. 367551
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Opbouw, pass en afwerking in een vloeiende beweging, stand 0-2, wedstrijd nagenoeg beslist!
De echte nummer 14 zou hem gelijk naar Ajax of Barcelona gehaald hebben als hij nog leefde en dit gezien had.
En hiermee is nog niet alle goede nieuws verteld van deze middag!
De supporters die al een tijdje met samengeknepen billen naar ons eerste
elftal kijken, kan ik een beetje gerust stellen, er is hoop!
Op het middenveld deputeerde Jasper Kampman, hij speelt nog in de A
junioren en speelde een dijk van een wedstrijd! Een heel goed ruimtelijk
inzicht, verdedigend en opbouwend sterk en voetbalt in dienst van het elftal, een lust voor het oog!
Ik was blij dat ik geen scouts van F.C. Zutphen zag, anders voetbalt hij volgend jaar achter Thomas in de eerste klas!
Hoop dat hij nu niet naast de schoenen gaat lopen, maar het was een geweldig debuut!
Het laatste goede nieuws is dat we de wedstrijd met 0-2 over de streep
trokken en weer wat puntjes erbij hebben om de degradatiestrijd te ontlopen.
Je moet er niet aan denken, het mooiste veld, de beste verlichting, de
krachtigste volautomatische watersproei installatie en tot voor kort de
hoogste veldafscheiding van de regio en volgend jaar 4e klas spelen, dat
mag toch niet gebeuren!!!
Kom op selectie, bundel de krachten, bezorg ons, supporters geen slapeloze nachten!
Gerrit ter Voorde

De Blauw-Witter

maart 2017

16

APP Humor
Deze maand twee bijdragen van het vierde elftal voor de rubriek App-humor.
De eerste app heeft zelfs de Facebook pagina “De kelderklasse” gehaald.
Volgens ingewijden heeft het vierde elftal de rubriek App-humor al
omgedoopt tot de vaste nieuwe rubriek van het vierde. We wachten af...
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Wedstrijdformulier op mobiel
Het amateurvoetbal stapt volgend seizoen over naar het mobiele digitaal
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan
uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone gaan.
Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is een mooie ontwikkeling voor het
amateurvoetbal. Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal
en wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen
van voetballers, bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat de
KNVB heeft besloten om met ingang van het volgende seizoen volledig
over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.
Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd
en moeite. Dit betekent minder administratief werk en voor vrijwilligers
is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. Via bijeenkomsten,
online informatie en persoonlijk contact zullen de komende periode alle
verenigingen en wedstrijdofficials geïnformeerd en ondersteund worden bij
de introductie van het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Op KNVB Assist
wordt alle beschikbare informatie gepubliceerd.
Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen.
Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van volgend
seizoen afgeschaft. De uitlevering van deze passen stopt op zeer korte
termijn.
Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te
spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas.
Verlopen spelerspassen hoeven na 3 maart niet meer vernieuwd te worden.
In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat
volledig digitaal.
Wim Borghuis
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Resultaten 1e elftal

Op 7 februari kon het eerste elftal de competitie weer hervatten. In Lemele
was de plaatselijk SC de tegenstander. Maar liefst 7 spelers ontbraken door
schorsingen en blessures, maar toch kon een representatief team worden
opgesteld. Al bij rust was de eindstand van 0-2 bereikt.
Een mooie herstart, wetend dat de week erop werd gespeeld tegen
koploper Voorwaarts. Hoewel Blauw Wit maar weinig minder speelde wist
Voorwaarts verdiend met 1-5 te winnen. Voorwaarts was vooral effectiever
en strafte elke fout af en liet daarmee zien waarom het momenteel aan
kop gaat in deze klasse.
Met nummer twee Oranje Nassau volgde nog een zware wedstrijd. In de
tweede helft liep Blauw Wit al snel tegen een tegendoelpunt aan. Maar
Blauw Wit bleef strijden en pakte een verdiend 1-1 gelijkspel in Almelo.
De wedstrijd tegen SVVN was cruciaal in de strijd onderin. Met 2-0 met
rust leek er niks aan de hand maar in 7 minuten na rust kantelde de
wedstrijd, SVVN scoorde 3x. Die klap kwam Blauw Wit niet meer teboven
en verloor met 3-4.
Tegen het altijd lastig te bespelen Marienberg revancheerde Blauw Wit zich
voor deze nederlaag. In een niet altijd beste wedstrijd werd wel gestreden
en werden terecht de 3 punten mee naar ’t Vletgoor genomen.
Het eerste is hierdoor geklommen naar de negende positie, maar kan
elke week nog alle steun gebruiken om de broodnodige punten binnen te
slepen.

RESULTATEN ZAAL
Zaal 1
Op maandag 30 januari werd de uitwedstrijd tegen ZVE in Elburg gespeeld
in sporthal ’t Huiken en werd er krap gewonnen met 3-4.
Op vrijdag werd de ingelaste bekerwedstrijd in de 4e ronde gespeeld uit
tegen Drienerlo 3. Hier kwam men na een moeilijke start toch tot een
ruime 0-9 overwinning.
De Blauw-Witter
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Op woensdag 22 februari uit tegen mede koploper Teuge SP 1 in sporthal
Matenpark in Apeldoorn, de woonplaats van spelers Arjan Aanstoot en
Jurrian Paalman. Door een slap begin van Blauw Wit 1 kwam Teuge eerst
op een 2-0 voorsprong. Na een kwartier werd er toch beter gespeeld
en werd een ruststand van 4-4 bereikt. In de 2e helft werd er beter en
geconcentreerder gespeeld en liep ons 1e uit naar een 4-9 overwinning.
Op woensdag 8 maart werd er gespeel tegen het jeugdige team WSV/
Shoepimp in WSV sporthal te Apeldoorn onder leiding van scheidsrechter
F. Yilanci. Dit team had na onze thuis overwinning in november wat meer
body gekregen was wat agressiever en speelde kort op de man. Voor
de rust kwam men door een ver schot van Marco van Dijk op een 0-1
voorsprong. Na de pauze speelde WSV met nog meer drive en maakten
na enkele minuten gelijk. Blauw Wit kreeg nog enkele kansen Remon en
Matthijs maar halve wege maakte WSV via een mooi goal uit een 1 / 2
combinatie en moest Edwin Aaftink als vervangende keeper voor Niek
Hegteler steeds vaker optreden. Met nog 5 minuten te spelen werd het
nog 3-1 door een ingeschoten bal bij de eerste paal welke tussen benen
van Edwin in het doel verdween. Eindstand 3-1 verlies.
Op vrijdag 10 maart moesten wij al weer aan de bak in de tegen 2e klasser
Loenermark 2 in de Bekerwedstrijd voor de 1/8 finale Groep 15. De
verwachtingen waren hoog bij deze 2e klasser uit Klarenbeek maar werkte
de scheidsrechter niet mee en kregen hier enkele strafschoppen tegen.
Ruststand 1-1. Na de pauze kwam Blauw Wit nog voor te staan met 1-3
maar werd er uiteindelijk verloren met 6-5.
Met 27 punten uit 16 wedstrijden staat het 1e op een 2e plek, met enkele
teams onder zich met minder gespeelde wedstrijden en kansen.
Zaal 2
Op dinsdagavond 31 januari werd de thuiswedstrijd tegen SK Turkuaz
4 gespeeld met veel kansen in de eerste helft voor Blauw Wit Z2. Na
een ruststand van 2-2 met goals van Timo Sjoers en Jan Stam hoog over
keeper. Na de rust kwam Turkuaz al snel op voorsprong maar bracht
Hendri van Zon met een mooi afstand schot in de bovenhoek de stand
weer gelijk. Hierna kwam Turkuaz weer op voorsprong en kwam er een
eindstand van 4-7 op het scorebord waarvan 2 voor Turkuaz in de laatste
minuut.
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Op 9 februari speelde we de thuiswedstrijd tegen De Hooiberg 2 in
sporthal De Haverkamp in Markelo. Hier werd na een ruststand van 0-2 de
wedstrijd verloren met 1-5 met een goal van Timo Sjoers op aangeven van
Egbert Rietberg. Hier waren de spelers van De Hooiberg 2 duidelijk te snel
voor de Blauwwitters.
Op vrijdag thuis tegen DAVO 5 waren de teams behoorlijk tegen elkaar
opgewassen maar werd er aan het einde in de laatste minuut/seconde
toch weer verloren. Bij een ruststand van 2-1 en doelpunten van Hans
Dijkink en Jan Stam werd het in de 2e helft wat rommeliger door het kort
op de man spelend DAVO en ontstond er en bij de Blauwwitters irritatie
met een gele kaart voor Gerrit Hulsman en in de laatste minuut een
penalty tegen. Ook Gerrit Dikkers als tijdwaarnemer bleek hier niet veilig te
zitten werd nog even getorpedeerd door een corpulente speler van Davo
met een kapotte stoel en een bloedneus als gevolg.
Op dinsdagavond 7 maart thuis tegen Go Ahead D. 1 speelden we
onder leiding van scheidsrechter B. Looms uit Almelo. Hier verliep een
scoreverloop waar Blauw Wit steeds de leiding nam maar Go Ahead weer
tegen scoorde, bij een ruststand van 4-3 met doelpunten van Egbert
Rietberg en Jan Stam punter en Timo hoog ingeschoten en nogmaals
Jan. Na de rust ging het spel veel op-en-neer en scoorde Go Ahead in de
laatste 10 minuten toch nog twee keer en verloren we dus met 4-5.
Op vrijdag 10 maart thuis tegen Holten 4 met scheidsrechter Herman
Schutte werd het weer zo’n wedstrijd als tegen Go Ahead allemaal net
niet. Als reserve speler deed Ruben Hopster deze keer mee maar kwam
ook niet tot scoren in deze wedstrijd. Voor rust kwamen op een 0-2
achterstand een hard ingeschoten afstands schot en de tweede uit een
eerst geblokte bal welke toch strak uit de draai ingeschoten werd. Na de
pauze kwamen toch weer gelijk met doelpunten van Harry Sjoers / Egbert
en Timo Sjoers na eerst keeper en verdediger te hebben omspeeld. Toch
maakte ook Holten 4 nog twee doelpunten en verloren we met 2-4.
Hopelijk volgende week een beter resultaat tegen dit zelfde Holten 4.
Met 10 punten uit 15 wedstrijden staat zaal 2 op een 12 plek.
Gerrit Dikkers
De Blauw-Witter

maart 2017

21

GEDENKPALEN uit 50 JAAR HISTORIE
BLAUW WIT ‘66

In 1966, toen Blauw Wit ’66 het levenslicht zag, startte het eerste elftal
in de voormalige onderbond, de Twentsche bond, TVB. Nederland was
verdeeld in 20 regio’s, bijvoorbeeld Zwolle, Arnhem en Gelderland. In
1996 hielden alle bonden op te bestaan en werden er lagere (4e en 5e )
klassen van de KNVB ingevoerd.
Uit die prachtige en rijke historie willen we iedere maand bij een
opvallende gedenkpaal stilstaan: dit keer het seizoen 1991-1992, als
Blauw Wit al decennia lang in de TVB (1e klasse) speelt, en voor het
7e opeenvolgende jaar te maken krijgt met ASV ’57 uit Aadorp. De
tweede wedstrijd van het nog prille seizoen betekende ook de tweede
overwinning (een zege leverde toen nog twee punten op) en het beloofde
een goed seizoen te worden.
Donderdag 26 september 1991
Holtens Nieuwsblad
Blauw Wit ’66 – ASV ’57 5-2
(van zat. 21 september 1991 Twentsche Voetbalbond TVB 1A)
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Interview
1
2
3
4

Naam
Geboren
Beroep
Wat lees je het eerste in de
Blauw-Witter?
5
Voetbalgeschiedenis
6
Club Nederland
7
Club buitenland
8
Speler Nederland
9
Speler buitenland
10 Mooiste doelpunt ooit
11 Mooiste wedstrijd ooit
12 Stadion
		
13 Tenue
14 Internet en voetbal
15 Trainer binnenland
		
16 Trainer buitenland
17 TV-commentator
18 Oranje
19 Voorspelling eredivisie
20 Voorspelling Champions League
21 Favoriete eten
22 Favoriete TV-programma
		
23 Favoriete vakantieland/-plek
24 Favoriete film
25 Wie verdient er een koninklijk
lintje
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Hans Dijkink
24-8-1968
shovelmachinist
de voorkant
veel gewonnen nog meer verloren
Go Ahead eagles
heb ik niet
Dirk Kuijt
Arjen Robben
Marco van Basten
nacomp, GAE - FC Den Haag (3-0)
Adelaarshorst (als deze helemaal
klaar is)
GAE
Alles wat maar langs komt
Trainer van D1 (ik weet zijn naam
niet)
Ronald Koeman
Olav Mol
komt vanzelf goed
Feyenoord- PSV- Ajax
Bayern Munchen
chocolade pudding
Formule 1 en voor de rest alles
met voetbal
heb ik nog niet gevonden
Hacksaw Ridge
Iedereen die in de zorg werkt
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Jeugdtoppers
De winter is nu echt voor bij, het zonnetje schijnt
en iedereen traint weer lekker buiten.
Na school of ’s avonds na het eten is het nu ook
vaak lekker om even een balletje trappen.
De KNVB is de afgelopen tijd bezig geweest om
een nieuwe opzet te maken voor het pupillen
voetbal. In deze Blauw Witter lees je wat er voor
jullie gaat veranderen in het komend voetbal
seizoen.
Hebben jullie al gehoord van de mascottebeer, gouden bal en
kampioensbord? Voor de JO9 is dit een bekend fenomeen.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jou stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in MAART
1
2
6
10
11
11
11
11
12
14
16

Frits Gortemaker
Christian Tromop
Wouter Hofman
Edwin Dijkink
Tristan Maalderink
Thom Vergeer
Elisa Harbers
Leander Hofman
Merel van Wieringen
Thom Vermeij
Cas Uenk
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11 jr
15 jr
12 jr
18 jr
14 jr
15 jr
17 jr
18 jr
9 jr
6 jr
9 jr

18
18
19
20
23
24
25
25
26
26
28
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Sven Lodeweges
Pascal Koenis
Mirthe Meijerink
Jelmer Landeweerd
Mirte Dekker
Leander Wijnen
Mathijs Rensen
Jonne van Essen
Kylian Hek
Ruben Baltes
Mattia Heemskerk

14 jr
18 jr
17 jr
16 jr
16 jr
13 jr
13 jr
13 jr
8 jr
15 jr
8 jr
24

Leuke stimulans voor de JO9 spelers!
De leiders van de JO9 teams van Blauw Wit hebben een leuke manier
bedacht om de kinderen in de teams te stimuleren en belonen voor hun
inzet tijdens de trainingen en wedstrijden.
JO9-1 heeft bijvoorbeeld een gouden bal en een ‘speler van de week
diploma’ geïntroduceerd. Na elke voetbalwedstrijd wordt het predicaat
uitgereikt aan één van de kinderen. Hij wordt dan even in het zonnetje
gezet en geprezen voor zijn goede inzet.
De kinderen van de JO9-2 hebben een hele mooie mascotte beer in het
team!. Deze beer woont elke wedstrijd bij en mag daarna met één van de
sterspelers mee naar huis. Dat vindt ieder kind natuurlijk heel erg leuk.
JO9-3 heeft zelfs een kampioensschaal waarmee je natuurlijk helemaal de
blits maakt! Al met al leuke initiatieven van de leiders en trainers van de
pupillen!

Vernieuwing Pupillenvoetbal
(van de website van de KNVB)

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe
wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan
wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze
vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en
scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind
op elk niveau.
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd.
Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de
verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21
januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitorgaan
in het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwingen
rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen te zijn. Nederland volgt
hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal, waar
al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald.
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Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer
voetbalplezier geven en beter laten voetballen. Dat is waar we het voor
doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen,
acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en
zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug
op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de
vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze
verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te
maken.”
Seizoen 2017/’18
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in
de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. In
het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een
half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld
van kinderen van deze leeftijd.
De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en onder 7- blijven
in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies
is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven
jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier
staan hier centraal.
Seizoen 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en
onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen
verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en
in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe
wedstrijdvormen te maken.
Verenigingsondersteuning
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen,
kunnen de clubs rekenen op steun van de KNVB. De ondersteuning
bestaat uit het aanbieden van opleidingen voor trainers en scheidsrechters,
het faciliteren van de collectieve inkoop van doeltjes, ballen en pionnen
en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale rekentool
ontwikkeld, waarmee clubs een indicatie krijgen van wat er voor hen in
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praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij
de aanschaf van extra materiaal lanceert in maart KNVB-hoofdsponsor
ING ter ondersteuning een speciaal crowdfunding-platform. Ook wordt er
extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de
invoering.
Pilots - goede voorbeelden
In de periode van 19 september tot 14 oktober jl. zijn er bij 80 verengingen
door het hele land bijeenkomsten gehouden om verengingen deelgenoot
te maken van de plannen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we
gevraagd wat verenigingen vinden van de plannen en wat hun ideeën, tips,
kritiekpunten en vragen zijn. Wij hebben ook aan verenigingen gevraagd
om pilots te organiseren en hiermee de nieuwe wedstrijdvormen en de
kaders te testen. Mede vanuit deze pilots hebben wij veel waardevolle
informatie ontvangen die wij als KNVB hebben meegenomen in de
uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe spelvormen en het besluit tot
invoering.

Clinic meisjesvoetbal

Op dinsdag 21 maart organiseert Blauw Wit een clinic meisjes voetbal.
Speciaal voor meiden die meedoen aan ’t schoolvoetbaltoernooi of
meiden die gewoon nieuwsgierig zijn hoe leuk voetbal is.
Waar:		
Wanneer:

Blauw Wit ’66, sportpark ’t Vletgoor
Dinsdag 21 maart vanaf 18:45

Jij komt toch ook? Meld je even aan via coordinatormeisjes@blauwwit66.nl
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BESTUUR:
Voorzitters 		
Wim Borghuis, Aurelia 14
			
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			vacature
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
vacature
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		
Kees van Dijk, Canadastraat 74			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

De Blauw-Witter

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