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Van de voorzitter
Het seizoen is weer volop in gang, inmiddels is het al voorjaar. Jammer
genoeg laten de weergoden ons nog al eens in de steek, waardoor vele
van jullie nog maar weinig wedstrijden hebben kunnen spelen.
Bij het 1e elftal hebben we best wel wat pech met blessures e.d., iets waar
niemand echter iets aan doen kan. Allen weten we dat dit het resultaat niet
ten goede komt. Wat wel fijn is om te melden is dat zowel de zaal, als het
2e en 3e eftal spelers leveren zodat jullie samen de schouders er onder
zetten en het beste er samen uithalen, de team geest is positief en dat zien
we graag!
Momenteel zijn er diverse mensen binnen de vereniging bezig met het
in beeld brengen en schrijven van een nieuw vrijwilligers beleid. Heeft u
suggesties laat het ons dan alstublieft weten. Mail gewoon naar info@
blauwwit66.nl en geef uw idee door!
Nu de winter langer duurt dan verwacht, zie je maar weer dat kunstgras
een uitkomst is. Inmiddels hebben diverse andere verenigingen hier dan
ook volop gebruik van gemaakt, v.v. Holten is bijna weekelijks aanwezig.
Goed om te zien dat samenwerken positief werkt.
Al met al zie de laatste tijd leuke en enthousiaste mensen op staan die
mooie dingen aan het ontwikkelen zijn of overnemen van mensen die
jaren hun dienst hebben bewezen. Zo is Justin Verhoeven toegetreden tot
de senioren commissie en treed toe tot het bestuur als voorzitter van zijn
commissie.
Ik wens iedereen goede en gezellige Pasen.
Voorzitter
Erik Huzen

De Blauw-Witter

maart 2018

2

Van de redactie

Hoe lang spelen de zondagamateurs nog op zondag? Door de komst van
de tweede divisie vindt er een verschuiving plaats.
Vele decennia was het amateurvoetballandschap in Nederland heel
overzichtelijk. Er werd gevoetbald op zaterdag door - voornamelijk - clubs
met een protestantse of gereformeerde inslag. Voetballen op zondag,
de dag des Heren, was en is voor hen uit den boze. De rest van de clubs,
voornamelijk met een katholieke signatuur, kwam zondag in actie.
In de huidige tijdsgeest – jeugd wil stappen op zaterdagavond en zondag
uitrusten – zal het voetballen op zaterdag steeds meer terrein winnen.
Bovendien: de jeugd tot en met 19 jaar is het van jongs af aan gewend om
op zaterdag te spelen.
Wat getallen: In de afgelopen vier jaar is het aantal mannelijke
seniorenelftallen in de zondagcompetitie met 10,7 procent gedaald. Terwijl
de teams op zaterdag hun omvang met 7,4 procent zagen groeien.
Voorbeelden zijn er volop: Argon uit Mijdrecht, ooit een grote naam op
zondag speelt nu een dag eerder, vijf jaar geleden in de hoofdklassezondag, nu hoofdklasse-zaterdag.
PH uit Almelo, Zuid Eschmarke uit Enschede, Wilhelminaschool uit
Hengelo en AJC’96 uit Losser zijn voorbeelden uit onze streek. Nog
dichterbij: zowel RKSV als Rijssen Vooruit speelden acht jaar geleden nog
op zondag, voor een christelijk bolwerk als Rijssen een logische stap om
naar de zaterdag over te stappen.
Deze ontwikkeling is in de Randstad nog veel duidelijker en omvangrijker:
in 2001 werd het amateurvoetbal gecentraliseerd tot zes districten; in
district West 2 (Rotterdam en Den Haag) waren er destijds acht 4e-klassen
en zes 5e-klassen, circa 175 clubs. Dit jaar is er nog één (!!) 4-klasse A met
13 clubs.
Houdt het zondagvoetbal ooit op te bestaan? Die vraag beantwoorden is
lastig, maar deze trend stijgt en gaat sneller dan wij denken.

Alex
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Agenda Seizoen 2017-2018
3/4 april 2018
6 april 2018
10/11 april 2018
20 april 2018
24/25 april 2018

Kwartfinales Championsleague
Klaverjasavond
Kwartfinales Championsleague (returns)
Klaverjasavond
Halve finales Championsleague

1/2 mei 2018
26 mei 2018
26 mei 2018

Halve finales Championsleague (returns)
Laatste competitieronde veldvoetbal
Finale Championsleague

2 juni 2018
16 juni 2018
23 juni 2018

Mr. Knijff toernooi
Stratenvoetbaltoernooi (‘t Vletgoor)
Totaaldag

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

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		Mei		29 april		10 mei
		Juni		3 juni			14 juni
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Grote opruiming
Zaterdag 7 april van 9.00 tot 13.30 grote opruiming bij Blauw Wit!
De voorjaarsschoonmaak en opruiming wordt op 6 april gehouden waardoor we op 7 april alle overtallige spullen voor een zacht prijsje wegdoen.
Denk aan: stoelen, kopjes, borden, glazen , electra etc...
Achter in de kantine/jeugdhonk worden de spulletjes uitgestald die je kunt
kopen, denk aan je kind dat op kamers gaat, of in je tweede huisje....
De opbrengst gaat naar de verbouwing van de kantine.
Kom kijken en uitzoeken.....
Hopelijk tot 7 april !!!
De kantinecommissie

Vacatures trainers jeugd

Vanuit de Commissie Technische Zaken hebben wij twee vacatures
geplaatst op www.voetbaloost.nl. Het betreffen twee jeugdtrainer
vacatures voor het seizoen 2018-2019. Eén voor JO19-1 en één voor JO151. Ook op onze website hebben wij onder “nieuws” kenbaar gemaakt dat
wij twee vacatures hebben. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die
mogelijk geïnteresseerd is? Kijk eens op onze website www.blauwwit66.
nl of bel met Bas Hoft op 06-18637192.

‘‘

Technische commissie

‘‘

Ze hebben bij Holten nu korrels van Lassie:
Mooie droge korrel...
Jan Stam
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Sponsoren grote verloting
Deze maand is weer de jaarlijkse grote verloting georganiseerd. De
organisatie heeft, samen met de jeugd, opnieuw hun best gedaan om
van deze actie een succes te maken. Middels dit clubblad vragen we
ook aandacht voor de sponsoren die (soms al jaren) deze grote verloting
ondersteunen middels een financiële bijdrage of ons “matsen” met één
van de vele prijzen. Namens heel Blauw Wit heel hartelijk dank voor uw
bijdrage !!!!
De ondernemers die we bedanken zijn:
Anne-marie Wonen			

Autobedrijf Erik Huzen

Bakkerij Lunchroom Nijkamp	Café Restaurant De Biester
Drogisterij Wedda

		

Drukkerij Heusinkveld		

Gewoon leuk Men & Kids		

Kapsalon Elegant			

Keurslager Geert Brands		

Restaurant t’Losse Hoes

Restaurant Tastoe			

Roelie Bloem & Design 		

Tromop Woertman Assurantie
Ook hier geldt: koop bij onze sponsoren, zij steunen ons !!!!!!
Dick Beldman
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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 Köllingserf 73 7451 XB Holten
Nieuw:
•
N. (Nova) Aartsen, pupil-meisjes, Schoutenstraat 38, 7451 AS
Holten, tel.: 06-23304582, lidnr. 2265 / SP-XN-01N, geb. 27-112009
•
J.J.M. (Jinte) Bosma, pupil-meisjes, Pastoriestraat 50, 7451 ES
Holten, tel.: 0548-769004, lidnr. 2266 / SP-XN-03P, geb. 26-9-2009
•
I.G. (Iris) Heuver, pupil-meisjes, Landuwerweg 14a, 7451 SP Holten,
tel.: 06-44470452, lidnr. 2267 / SP-XV-72L, geb. 27-8-2009
•
M. (Miloš) Aartsen, pupil, Schoutenstraat 38, 7451 AS Holten,
tel.: 06-23304582, lidnr. 2268 / SP-XX-934, geb. 22-8-2008
•
D.R.. (Dyon) Pleizier, pupil, Schepenenstraat 15, 7451 AM Holten,
tel.: 0548-367000, lidnr. 2269 / SP-YQ-653, geb. 9-11-2012

Ik had de bal niet afgegeven. Voetbal is
geen teamsport!
Stefan Aanstoot

De Blauw-Witter

maart 2018

‘‘

‘‘

Jasper was goed bezig, alweer de pupil van
de week gepasseerd...
Jaron Kampman
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Verhuisd:
•
J. (Jarno) te Beest, pupil, nieuw adres wordt: Keizersweg 42, 7451
PG Holten, tel.: 0548-546378, lidnr. 2138 / RF-GV-99U
•
L.L. (Linske) te Beest, pupil-meisjes, nieuw adres wordt: Keizersweg
42, 7451 PG Holten, tel.: 0548-546378, lidnr. 2209 / RY-ZS-35T
Afmelding:

•
•
•

J. (Jesse) Veltmaat, senior, Deventerweg 4, 7451 BZ Holten, lidnr.
1641 / MC-LL-70E
Z. (Zakarya) Ajaj, pupil, Gaardenstraat 1, 7451 CT Holten, lidnr. 2109
/ QT-HL-64C
R. (Rama) Alfares, junior-meisjes, Boschkampstraat 14, 7451 GC
Holten, lidnr. 2119 / QX-LH-82Y
Renger Veldhuis

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Bekerresultaten
Van de 5 teams die “nog in de beker zaten” zijn er inmiddels 4
uitgeschakeld.
Het 5e moest op zaterdag 10 februari in Rijssen met maar liefst 11-1 zijn
meerdere erkennen in Excelsior ’31 13.
MO17-1 ging op woensdagavond.14 februari op ’t Vletgoor met 0-4
onderuit tegen SVO VVZ MO17-1 uit Zwolle.
JO13-1 had ook een thuiswedstrijd, maar ook dit team werd ondanks dat
thuisvoordeel uitgeschakeld. Het verloor op zaterdag 3 februari met 0-2
van NEO JO13-3.
Ook het 1e zaalteam wist de volgende ronde niet te bereiken. Op
vrijdagavond 2 maart was in sporthal ’t Mossink het 4e zaalteam van
Excelsior ’31 met 3-6 te sterk.
Er resteert alleen nu nog JO15-1. De uitwedstrijd van dit team tegen
Achilles ’12 JO15-2D uit Hengelo (O) op zaterdag 24 februari werd
afgelast. De nieuwe datum voor deze is woensdagavond 28 maart.
De Blauw-Witter
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Start competitie seizoen 2018 / 2019 en bekerdata
Voor het a.s. seizoen wordt de voor dit seizoen doorgevoerde
veranderingen wat betreft de start van de competitie en de data voor
de bekerwedstrijden gecontinueerd. Met die veranderingen wordt meer
rekening gehouden met de vakanties, waardoor de competitie enkele
weken later van start gaat en aan het eind enkele weken later is afgelopen,
t.w. het laatste weekend van mei.
Omdat de reacties bijna allemaal positief waren wordt dus door de KNVB
voor het a.s. seizoen 2018/2019 diezelfde gedragslijn aangehouden,
inhoudende dat de start van de competitie voor alle teams zal zijn op
zaterdag 22 september.
Daaraan voorafgaande zullen de bekerwedstrijden worden gespeeld op
de zaterdagen 1, 8 en 15 september, dus ook dan geen avondwedstrijden
meer.
Iedere club kan hierdoor gemakkelijker de start van het seizoen, of beter
gezegd, de start van de trainingen, afstemmen op de vakantie in de eigen
regio.

‘‘

Anton

‘‘

Dat je dit nog mag meemaken op jouw
leeftijd Gerrit!
Marco van Dijk
Je moet geen Stam-pij maken bij Blauw
Wit!
Roy Vrieling
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Stand van zaken vrijwilligersbeleid
Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering is er een werkgroep
opgesteld om het vrijwilligersbeleid binnen Blauw Wit ’66 te beoordelen.
Er wordt geïnventariseerd hoe het binnen Blauw Wit ’66 gesteld is met de
vrijwilligers. Waar we op dit moment mee bezig zijn is het in kaart brengen
van de functies en taken van alle vrijwilligers. En nog belangrijker: waar
zitten de knelpunten? Zodra er een beleid is afgestemd, wordt ieder lid
hiervan op de hoogte gesteld.
Mocht u zich nu al geroepen voelen om als vrijwilliger aan de slag te
gaan binnen Blauw Wit ’66? Laten het weten bij een van de commissies
(contactgegevens zijn te vinden op de site) of stuur een mail naar info@
blauwwit66.nl.
Groeten Andre van der Waal, Anthon van Wijngaarden, Aranka Beldman,
Ben Bril, Erik Groot, Erik Huzen, Gijs Klein Nagelvoort, Peter Teeselink &
Ruben Hopster.’

Voetbal op alle velden tegelijk, hoe
lang nog ?

Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend. Je komt zaterdag op ’t Vletgoor en op
alle velden wordt er gelijktijdig gevoetbald. Het lijkt een gewoon beeld
maar dat is het zeker niet. Neem nu de scheidsrechters die nodig zijn om
de wedstrijden te leiden. Als je kijkt is het een gemêleerd gezelschap dat
de diverse wedstrijden vanaf de jeugd ouder dan 11 jaar fluit. Maar als
je inzoomt op de diverse categorieën dan zie je toch dikwijls dezelfde
scheidsrechter die een bepaalde categorie wedstrijd fluit.
Dit is niet toevallig. Hier zijn meerdere redenen voor:
- De scheidsrechter die de wedstrijd fluit speelt op dezelfde dag met zijn
team een wedstrijd.
- De scheidsrechter kan alleen in de ochtend of de middag.
De Blauw-Witter
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- De scheidsrechter heeft een voorkeur om meisjes, jongens, jeugd of
senioren te fluiten.
- De scheidsrechter kan niet elke zaterdag of op een doordeweekse dag
fluiten.
Het aantal scheidsrechters binnen Blauw Wit ’66 zit nu op het minimum.
Dit betekent dat het voor iedere wedstrijd een uitdaging is om hiervoor
een scheidsrechter aan te stellen. Dit seizoen zal het, zoals het er nu naar
uitziet, met veel improviseren en goodwill van het scheidsrechtersgilde
nog lukken om voor iedere wedstrijd een scheidsrechter te benoemen. In
het najaar zal het waarschijnlijk niet lukken. Van de huidige scheidsrechters
hebben er een aantal te kennen gegeven te zullen stoppen. Dit is niet
omdat zij het niet leuk vinden maar door studie, lichamelijke problemen
en andere verplichtingen volgend seizoen kunnen zij geen scheidsrechter
meer zijn.
Om het zaterdagbeeld zoals we gewend zijn te continueren zijn er
dringend nieuwe scheidsrechters nodig. Is het iets voor jou, om jouw
voetbalpassie en - inzicht in te zetten bij het leiden van een wedstrijd? Zo
ja, meld je dan aan als nieuwe scheidsrechter.

‘‘

Dit kan op het mail adres scheidsrechterszaken@blauwwit66.nl

Commissie Scheidsrechterszaken

‘‘

Scheidsrechter: Gemiddeld loop ik 10 km
per wedstrijd.
Reactie: Middencircel helemaal kaal...
Jurrian Paalman
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Resultaten senioren

Binnen de senioren is het momenteel alles hens aan dek om alle elftallen
compleet de wei in te sturen. Daarbij wordt van veel spelers flexibiliteit
gevraagd, en gelukkig is er ook veel medewerking om onderling de
personele problemen weer op te lossen. Ook vanuit de zaalafdeling wordt
er positief meegedacht door regelmatig ook op zaterdag op het veld mee
te spelen.
Het eerste
Het eerste elftal beleeft een moeilijke periode na de winterstop. Mede
door vele blessures en afwezigen was het vaak puzzelen om de juiste
opstelling te vinden. Er werd zelfs een beroep op zaalspelers gedaan
en “good old” Arjan Aanstoot kwam de selectie voor de rest van het
seizoen versterken. In deze fase volgden een aantal wedstrijden waarin
het moest gebeuren. Tegen concurrenten onderin zoals ASC ’62, De Esch
en Voorwaarts moest het dan gebeuren en de laatste strohalm worden
gegrepen. Hoewel iedereen er hard voor streed en het verschil niet groot
was trok het eerste elftal steeds aan het kortste eind. Het staat daarmee
vast op de laatste plaatst met 6 punten achterstand op nummer voorlaatst
Voorwaarts. Alleen via een Houdini-escape kan rechtstreekse degradatie
nog ontlopen worden, maar het team blijft strijden om toch nog punten
binnen te halen.
Dames 1
De dames behalen wisselende resultaten na de winterstop. Van Juliana
’32 werd nipt met 1-2 verloren, maar van SVO VVZ dat nog een plaatstje
hoger staat werd vervolgens met 3-2 gewonnen. Na een 4-3 nederlaag uit
bij Den Ham volgde weer de ruime overwinning tegen DZSV (5-2) en een
ruime nederlaag (6-1) tegen SVZW. Toch zit de stijgende lijn er goed in bij
de dames. In de eerste periode werd het nog voorlaatste, in de 2e periode
(die nog niet is afgerond) voorlopig op de vijfde plaats! In de totale
ranglijst staan de dames hierdoor nu 8e met 16 punten uit 15 wedstrijden.
Dames 2
Het tweede damesteam speelde pas drie wedstrijden na de winterstop.
In de eerste wedstrijd werd helaas verloren van AD ’69 met 0-2. Tegen
de nieuwe koploper Enter Vooruit VR2 werd dit een week later echter
De Blauw-Witter
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weer rechtgezet door in Enter met maar liefst 1-5 te winnen. Ook tegen
nummer drie Daarle werd een week later met 1-0 gewonnen. Het team
draait hierdoor nog steeds bovenin mee en heeft met 27 uit 12 maar drie
verliespunten meer dan koploper Enter Vooruit.
Het tweede
Het tweede elftal dreigde ook slachtoffer te worden van de vele blessures
in de selectie. Diverse spelers moesten worden afgestaan aan het eerste
elftal. Door de afgelastingen werd pas 24 februari de eerste wedstrijd weer
gespeeld. Met een aantal spelers terug van blessures/uitlenen aan het 1e
elftal en hulp van zaalspelers werd toch een representatief elftal gevormd
en werd knap een 2-2 gelijkspel behaald tegen het hoger geplaatste
ON 3. Vervolgens werd ook concurrent Hulzense Boys 3 thuis met 2-1
verslagen. De 7-0 uit nederlaag bij Sparta Enschede zal een off-day zijn
geweest. Dit inspireerde het tweede wel tot een “uithaal” tegen de tot
dat moment ongeslagen koploper. HVV Tubantia 2 werd met een 4-2
nederlaag weer naar huis gestuurd. Op de ranglijst wordt hierdoor de 8e
plek ingenomen met 19 punten uit 14 wedstrijden.
Het derde
Na de winterstop heeft het derde vijf wedstrijden gespeeld, hoewel veel
spelers door uitlenen aan andere teams al meer hebben gespeeld. De
eerste twee wedstrijden werden verloren, maar ook hier ging het vanaf
midden februari weer beter. Winst op Achilles ’12 met 6-4 en ENC ’09 2
met 0-2 met tussendoor een ruim verlies tegen nummer 2 Hengelo 2. Al
met al een nog steeds verdienstelijke 4e plaats met 18 uit 12.
Het vierde
Voor het vierde pas de eerste wedstrijd op 10 maart en daardoor maar
3 wedstrijden. Tegen hoogvlieger DOS ’37 werd nipt verloren, van
nummer laatst Juventa ’12 werd gewonnen en de derby tegen v.v. Holten
2 ging nipt verloren. Deze laatste leverde een jubelstemming op in het
rood-zwarte kamp, de toon is dus gezet voor de (overigens nog niet
ingeplande) return op ’t Vletgoor. Met 7 uit 11 staat het vierde op de 11e
plaats.
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Hans Brusse			
tel. 06-11013050
Coördinator JO19- en JO17: Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
tel. 366481 / 06-51078189
Coördinator JO15- en JO13: André Schuppert, Molenbelterweg 7
tel. 363670 / 06-51870842
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s: Leonie Heemskerk, Bushofstraat 1 tel. 365196 / 06-22243769
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren tel. 06-27161597
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en sterrenleague:
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO8-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
JO8-1G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
MO11-1: Dinsdag- en donderdag van 17:45 – 18:45 uur Lucie Veneklaas en Sophie Bekkernens
JO11-3G: Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Tom Harting
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur 		
Tom Harting
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
JO11-1:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur		
Rene van de Berg
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet, Jorieke Meijerink
JO13-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Jasper Kampman
Keepers PUPILLEN:		

Rene van den Berg

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Maandag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
JO15-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur 		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Patrick Bolink
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Wim Jansen
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-2:
Woensdag van 18.45 – 19.45 uur		
Marco Schuiterd
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Marco Schuiterd
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martijn Muller
Keepers JUNIOREN:		
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SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Irene Baldizzone-Beldman
Miranda Kolkman-Wijsman
Aranka Beldman		
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

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

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

tel. 366378

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

Alex Hengeveld
Henk Berenschot

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

Jochem Stam

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

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Het vijfde
Ook het vijfde hoefde pas op 10 maart voor het eerst weer aan te treden
na de winterstop. De rust heeft het vijfde kennelijk goed gedaan, beide
wedstrijden werden gewonnen. Eerst tegen EGVV met 5-0 en twee weken
later tegen Markelo 3 met 6-0. De mannen doen daardoor nog altijd mee
in de top 3 van de competitie met 27 punten uit 12 wedstrijden.
Vrouwen 25+
De vrouwen 25+ teams zijn beide na de winterstop opnieuw ingedeeld en
speelden tot nu toe beide één wedstrijd het 1e team verloor die wedstrijd,
het 2e team won met 4-1 van Excelsior VR25+2.
Heren 35+
Ook de beiden teams heren 35+ zijn opnieuw ingedeeld. Het eerste team
speelde één toernooi avond waarbij het 1x won, 2x gelijk speelde en 1x
verloor. Het tweede team kwam na de winterstop nog niet in actie.

Resultaten zaal
In de zaal werd uiteraard volop doorgespeeld terwijl de wedstrijden op de
velden een aantal malen werden afgelast vanwege het weer. Wel hebben
we te maken met een krappe bezetting. Vanuit het eerste zaalteam is Arjan
Aanstoot aangesloten op het veld en ook andere spelers spelen op het
veld bij tekorten in de teams daar.
Voor het tweede team betekent dit dat er minder vanuit het eerste team
aangevuld kan worden, maar gelukkig kan dan weer een beroep worden
gedaan op veldspelers, met name 35+ denkt hierin goed mee.
Zaal 1
Het eerste zaalteam speelde 16 februari thuis tegen Robur et Velocitas.
Hier werd een goede wedstrijd gespeeld en 7-2 winst behaald. Een week
later was de “uitwedstrijd” tegen v.v. Holten in ’t Mossink. Holten stond
laatste en leek een gemakkelijke tegenstander. Toen ook nog eens binnen
De Blauw-Witter
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3 minuten een 0-2 voorsprong werd genomen leek de gemakzucht in de
ploeg te sluipen en kwamen de tegendoelpunten. Dit bleek niet meer om
te keren en via een 6-2 tussenstand eindigde de wedstrijd in 8-4.
Ook uit tegen HZC Bultman-Hartholt lukte het niet om “los” te komen en
werd met 10-5 verloren. De laatste competitie wedstrijd was tegen DAVO.
Tegen dit hoog geplaatste team werd na een minder begin goed gespeeld.
Helaas was al een flinke achterstand opgelopen. Blauw Wit kwam nog
terug tot 4-3, maar paal en keeper stonden daarna een resultaat in de weg.
Door deze mindere periode is zaal 1 afgedaald naar de 9e plaats met 19 uit
16.
Voor de beker alweer Excelsior als tegenstander in de 5e ronde. Dit keer
het 4e team, eerder waren al Excelsior 5, 7 en 9 uitgeschakeld. Deze
opgave bleek te lastig, Excelsior 4 had een aantal spelers meegenomen die
in de hoofdklasse niet zouden misstaan. Of ze daadwerkelijk in een hoger
team spelen weten we niet, maar de winst was met 3-6 voor Excelsior.
Zaal 2
Op 16 februari werd uit tegen SMR 4 in Gorssel gespeeld. Een team dat
ondanks de lage stand op de ranglijst duidelijk beter was en met 10-4
won. Hierna volgde een tweeluik met v.v. Holten 4 en 3. Tegen Holten 4
ging het lang gelijk op. Holten leek aan het langste eind te trekken tot
keeper Edwin Aaftink in de slotseconde mee op kwam en uit een corner de
4-4 binnen schoot.
Tegen Holten 3 kwam zaal 2 met 4-2 achter, kwam terug tot 4-3 en had
kansen op de gelijkmaker. Toen die niet viel wist Holten wel te scoren en
liep in de slotfase nog uit tot 7-3.
Tegen DAVO 5 werd een spannende en sportieve wedstrijd gespeeld. Het
scoren ging helaas moeizaam waardoor DAVO met 1-2 met de punten
aan de haal ging. Ook Voorwaarts Twello bleek te sterk dus ook voor
zaal 2 een mindere periode. Op de ranglijst hierdoor gedaald naar de
middenmoot, met 26 uit 18 op de 8e positie.

Egbert Rietberg
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KLAAR VOOR DE VOLGENDE VERANDERINGEN
IN HET JEUGDVOETBAL?
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB
Terwijl ik vorige week in Alberto Tomba-stijl de Russische Beer in de
ogen keek, slalomden mijn gedachten met me mee naar beneden, het
Oostenrijkse dal in. Volgens Djoedie, mijn vrouw, kon ik zelfs bij -25 graden
Celsius het piekeren niet laten. Wat had het nou voor zin, om me druk
te maken over het feit, dat het allemaal zo stil bleef, er nauwelijks kritiek
kwam en de media het onderwerp links lieten liggen? Ik was toch op
vakantie… en … hallo, die volgende fase met nieuwe wedstrijdvormen in
het pupillenvoetbal gaat toch pas over vijf maanden spelen?
Tsja, ze had een punt, maar het blijft natuurlijk opmerkelijk, dat we na
de hoos van kritiek, bij de introductie van de eerste fase van wijzigingen
Onder 8 en 9, het nu, aan de vooravond van de veranderingen voor Onder
12, 11 en 10, zo tam is, ondanks dat het nodige gaat veranderen in het
komende seizoen. De laatstgenoemde leeftijdsgroep zal bijvoorbeeld
6 tegen 6 gaan spelen op een kwart veld en de eerstgenoemde
leeftijdscategorieën 8 tegen 8 op een half veld. Bovendien geldt voor de
teams Onder 10 hetzelfde als voor Onder 8 en 9: er worden geen uitslagen
gepubliceerd of ranglijsten bijgehouden.

‘‘

Wellicht is het zo rustig, omdat clubs de veranderingen al goed in
praktijk hebben gebracht dit seizoen. In de tussentijdse evaluatie die we
nu organiseren, zien we dat verenigingen, ondanks de organisatorische

‘‘

Het komt er dus op neer dat de KNVB de
kantine dicht heeft gedaan vandaag...
Daniel Kampman
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belemmeringen, allemaal in staat zijn geweest de wedstrijden te
organiseren in de juiste vorm. Daar zijn we ook zo trots op als KNVB, het
toont de kracht van ons voetballandschap.
Duidelijk is wel geworden, dat bepaalde onderdelen van de nieuwe
wedstrijdvormen niet uit de verf komen, waaronder de time-outs.
Deze moeten beter benut worden als moment voor trainers, om hun
aanwijzingen te geven aan de voetballertjes. Daarnaast merken we dat
meerdere verenigingen (incluis de KNVB) nog moeten wennen aan die
andere grote verandering voor Onder 8 en 9; de wijze waarop we de
competitie indelen. De regel is dat we dit niet meer op geboortedatum
doen, maar het geboortejaar aanhouden. Zo willen we voorkomen dat
teams worden weggespeeld door kinderen die veel groter zijn.
Uit de tussentijdse evaluatie weten we inmiddels ook, dat clubs die
vroegtijdig zijn begonnen met het informeren van hun achterban, de beste
wedstrijden hebben gespeeld op organisatorisch vlak. De voetbalbond
heeft daarom het initiatief genomen voor 36 bijeenkomsten in het land,
waarin alle veranderingen centraal komen te staan en de aanwezigen
materiaal meekrijgen om te delen met hun leden en vrijwilligers. Voor
deze meetings schuiven KNVB- verenigingsadviseurs, -competitieleiders,
-arbitrage en -voetbaltechnische professionals aan. In totaal hebben ruim
duizend verenigingen zich voor deze bijeenkomsten aangemeld. Zijn we
blij mee, maar het liefst willen we alle clubs erbij betrekken, zodat we zo
min mogelijk beren op de weg zien.

‘‘

Van die Russische Beer ben ik trouwens veilig teruggekeerd. Viel in de
praktijk reuze mee, een hoop kouwe drukte.

‘‘

Ik heb een Nokia 0001
Herman van Eden
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Space Pen
In de tijd van de ruimtewedloop ontwikkelden Amerikaanse
wetenschappers een speciale pen. Die moest er voor zorgen dat
astronauten op z’n kop, in gewichtloze toestand en bij temperaturen tot
50 graden onder nul konden schrijven. De ontwikkelingskosten bedroegen
US$ 2 mln. Toen ze deze technische wonderpen vol trots aan de Russen
toonden, reageerden die met: “Wij gebruiken een potlood van één
Roebel”.
Ik moest aan dit verhaal denken toen ons fraaie elektronisch scorebord op
10 maart dienst weigerde tijdens de wedstrijd tegen De Esch. Verschillende
mensen vroegen me of de vrienden van Blauw Wit niet een nieuw en
storingsvrij scorebord zouden kunnen financieren. Mijn voorstel was om
één van onze technische mensen voorbedrukte bordjes te laten maken.
Die kun je dan verhangen als er wordt gescoord. Simpel toch? Niks meer
van gehoord.
Tijdens diezelfde wedstrijd hadden onze jongens van het eerste het niet
gemakkelijk. Nu kunnen we de trainer natuurlijk adviseren om voortaan
te spelen met een omgekeerde ruit met een achterwaarts aanvallend
ingestelde punt. Maar misschien is het veel eenvoudiger als we in de
resterende wedstrijden met z’n allen luidkeels onze jongens aanmoedigen.
Wie weet ontstaan er dan weer ‘IJsselmuidense’ toestanden.
Wat weinig mensen weten is dat de space-pen de astronauten Neil
Armstrong en Buzz Aldrin geholpen heeft om in 1969 van de maan
weg te komen. Toen Armstrong na zijn wandeling op de maan weer de
maanlander inklauterde, brak hij per ongeluk het knopje af waarmee de
motoren van de maanlander gestart werden. Om de motoren te starten
moest er nu een klein knopje ingedrukt worden, waar de astronauten met
hun vingers niet bijkonden. De space-pen bood uitkomst.
De moraal van dit verhaal? Simpele oplossingen zijn vaak de beste.
Behalve als je met je raket de maan wilt verlaten.
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Interview

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
		
De Blauw-Witter

Johan Nieuwenhuis
09-01-1972 te Brummen
Werk bij jeugdzorg Pluryn voorheen
Intermetzo in Eefde
Ik ben nog niet bij de club, ik ben net
begonnen als damestrainer maar lees graag
het interview
Ik heb mijn jeugd door gebracht bij VV Oeken
en ben op mijn 16e vertrokken naar Erica ‘76
te Dieren. Op mijn 19e nog 2 jaar gevoetbald
bij Wilhelmina SSS in Zutphen en afgesloten
bij Be Quick Zutphen in het vierde
Feyenoord
FC Köln
Berghuis Feyenoord
Calvani
Van Josef Kiprich de penalty tegen PSV, hij
kwam koud in het veld en maakte de 2-0
Feyenoord tegen Dortmund ,de UEFA finale
ik was er bij
De Kuip
Napoli, mooie blauwe kleur
Feyenoord.nl
Johan Nieuwenhuis, geintje, ik houd van
trainers die graag druk willen zetten om zo
snel mogelijk de bal in bezit te krijgen en
dan proberen om op te bouwen. Dus iets van
wij bepalen en niet de tegenstanders
Jurgen Klopp van Liverpool
Niet van die onzin presentatoren, gewoon
duidelijk zijn naar de kijkers
maart 2018
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Oranje
Bouwen op de toekomst, nu mooi de tijd voor.
Voorspelling eredivisie
PSV kampioen, Feyenoord beker, Roda JC
		
degradeerd
Voorspelling Champions L. Bayern München pakt de champions league
Favoriete eten
Macaroni/Chinees
Favoriete TV-programma
Studio Sport
Favoriete vakantieland/-plek Frankrijk/Zweden
Favoriete film
Top gun
Wie verdient er een
Mijn leiders Simon en Gijs, wat die de
koninklijk lintje
afgelopen half jaar gedaan hebben voor de
		
dames, dat is niet uit te leggen en
		
onbetaalbaar, klasse heren!

Uit vorm? 5 tips om uit die vervelende
vormdip te komen
Begin dit seizoen speelde je nog de sterren van de hemel en was je één
van de belangrijkste schakels in het team, maar de laatste weken komt het
er allemaal niet uit. Grote kansen worden opeens gemist, passes komen
niet meer aan of aanvallers lopen je voorbij alsof je er niet staat. Zo’n
vormdip is lastig te verklaren, want aan kwaliteit ligt het niet, dat heb je
eerder wel bewezen. Het is dus vooral een mentaal ding en deze 5 tips
gaan je daarom helpen om uit deze vormdip te komen.
Zelfreflectie
Oké, het loopt de laatste weken dus niet echt, maar wat loopt er niet? En
doe je bepaalde dingen anders dan wanneer je wel in goede doen was?
Neem dus even een stapje terug, kijk in de spiegel en probeer erachter te
komen wat je moet doen om er overheen te komen. Misschien moet je
iets veranderen in je trainingsregime of wellicht zelfs op het gebied van
voeding.
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Individuele training
Tijdens wedstrijden en groepstrainingen komt er toch altijd iets van druk
bij kijken omdat je niet alleen op het veld staat. Of misschien wordt er
weinig aandacht besteedt aan de punten waar je het momenteel moeilijk
mee hebt. Ga in je vrije tijd werken aan de dingen die eventjes niet lopen,
zoals bijvoorbeeld afwerken op doel. Je kunt ook na de training nog even
een kwartiertje tot een half uur voor jezelf nemen om specifieke aspecten
van je spel te trainen.
Vraag jezelf ‘waarom?’
Niet waarom je uit vorm bent, maar waarom je voetbalt. Als het goed is
ben je daar namelijk ooit mee begonnen omdat je het leuk vond. Tijdens
een periode waarin je uit vorm bent kan dat plezier even verdwenen
zijn, maar als je je juist focust op het plezier terugvinden zal het goede
gevoel weer terugkeren als je op het voetbalveld staat. En dat is toch wel
belangrijk als je wilt presteren.
Controle
Tijdens een frustrerende periode ga je jezelf waarschijnlijk druk maken
over allerlei factoren, zoals de tegenstander, resultaten en andere factoren.
Focus je alleen op de dingen waar je zelf echt de controle over hebt en
geef die aspecten jouw volledige aandacht. Het klinkt misschien egoïstisch,
maar je mag best wel eventjes alleen met jezelf bezig zijn.
Discipline
Last but not least: discipline. Dat betekent dat je geen training over moet
slaan en dat je ervoor zorgt dat je tijdens de wedstrijd in het weekend fit
bent. Op stap gaan moet maar even wijken, tenzij je op tijd naar huis kunt
gaan en niet te veel gaat drinken. Als je weer in vorm wilt raken zul je daar
volledig op gefocust moeten zijn.
Bron: Neveroffside.nl
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Interview

Naam
Jaap Kruk
Geboren
7-5-1969
Beroep
Winterparts - Aftersales bij Aebi-Schmidt
		
(Nido)
Wat lees je het eerste
Interview
in de Blauw-Witter?
Voetbalgeschiedenis
In BW F1 begonnen als spits, door de jaren
		
heen regelmatig topscorer geweest in
		
meerdere elftallen. Sinds een jaar of 14
		
jeugdtrainer en nu leider Trainer VR2! En
		
regelmatig vlaggenist bij het eerste.
Club Nederland
Geen voorkeur - vindt wel dat twente in de
		
Eredivisie moet blijven. Vindt wel AZ op het
		
moment het mooiste voetbal spelen.
Club buitenland
Geen voorkeur
Speler Nederland
Qua spel Hakim Ziyech
Speler buitenland
Ik denk toch Messi
Mooiste doelpunt ooit
Van Basten ‘88 WK finale
Mooiste wedstrijd ooit
2006 (achtste finale) Portugal - Nederland
Stadion
Grolsch veste
Tenue
Blauw Wit ‘66 met de blauwe sokken
		
(niet gestreept)
Internet en voetbal
VOETBAL.NL
Trainer binnenland
op dit moment AZ trainer John van den Brom
Trainer buitenland
Josep Guardiola
TV-commentator
Jack van Gelder op de radio
Oranje
TSJA! :-( what can I say
Voorspelling eredivisie
PSV wordt Kampioen - Twente blijft
Voorspelling Champions L. PSG
Favoriete eten
Kipshoarma met gebakken aardappelen
Favoriete TV-programma
Everybody Loves Raymond
Favoriete vakantieland/-plek Duitsland - Oostenrijk
Favoriete film
Armageddon - Bruce Willis
Wie verdient er een
Marijke Kruk - die al jaren rekening moet
koninklijk lintje
houden met een leider/trainer in huis!
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Jeugdtoppers
Het competitie seizoen is weer begonnen , de
eerste wedstrijden zijn gespeeld. Door de koude
periode was het niet altijd prettig om te trainen
en er zijn ook wedstrijden voor de jongste jeugd
afgelast. Het weer wordt nu weer beter, dus het
is weer lekker om te voetballen.
In dit clubblad staat een verslag van de JO9-1G.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb
je misschien een leuk voetbalverhaal of een
grappige mop?
Mail dan ook jouw stukje naar de redactie, dan lees je het in het volgende
clubblad!

Jarige jeugdspelers in APRIL
2
5
6
9
10
11
11
14
14
16

Ruth Stam
Tijmen Doornweerd
Baheddin Awad
Ruben Voortman
Tess Does
Claudia Rensen
Jur Haan
Jort Jansen
Dewi Kruk
Sem Vermeij
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17 jr
15 jr
14 jr
16 jr
13 jr
17 jr
15 jr
15 jr
15 jr
5 jr

18
24
26
26
26
27
28
29
29
30
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Rosa Harenberg
Renske Aaftink
Kyra Bouwhuis
Mees Reefhuis
Nure Hopster
Lucas Vruggink
Lars van Ophem
Sjoerd van Witzenburg
Kayla Kruithof
Siebe Aaltink

19 jr
10 jr
11 jr
10 jr
6 jr
5 jr
18 jr
18 jr
16 jr
18 jr
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Het team van JO9-1G begint het seizoen
goed!
JO9-1G bestaat deze competitie uit: Bosse, Gossob, Anniek, Bram, Kylian,
Mattia en Lynn. Helaas moest Zakariya ons team verlaten omdat hij ging
verhuizen, wat zowel hij als het team heel jammer vond. We hebben in de
winterperiode nog wel veel oefenwedstrijden samen gespeeld. Door deze
oefenwedstrijdjes hebben we het wedstrijdritme er goed ingehouden en is
ons team goed op elkaar ingespeeld gebleven.
Inmiddels zijn er twee wedstrijden gespeeld op het moment dat dit stukje
geschreven wordt. Allebei de wedstrijden hebben we gewonnen van een
gelijkwaardige tegenstander. We kregen een aantal doelpunten tegen,
maar uiteindelijk was de winst dus voor ons. Omdat we nu maar één
wissel hebben en een speler een blessure had, hebben we bij allebei de
wedstrijden hulp gehad van de spelers van JO8. Het is heel fijn dat we
zulke ‹collegiale› teams hebben en zij zich meer dan 100% inzetten tijdens
een wedstrijd!
Leonie van Lindenberg
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink, Churchillstraat 68 		
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		Vacature			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

tel. 06-53 38 80 64
tel. 06-41 35 49 08
tel. 06-10 15 62 45

tel. 06-11 01 30 50
tel. 361320

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

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

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017/2018:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2005
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1999
			
of vóór 01-01-2005
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1999
			
Senioren 35+ competitie			
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

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

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

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Renger Veldhuis, Kollingserf 73, tel. 36 25 12 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:
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Sportpark ‘t Vletgoor, Dorperdijk 3, 7451 MK Holten.
0548-361319
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