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Van de voorzitter

Jaaa, de lente is officieel begonnen! Wat hebben we al ’n aantal mooie
zonnige dagen gehad! De dagen worden langer, iedereen gaat naar buiten
en ook op ’t Vletgoor zien we enthousiaste jonge èn oudere mensen
SAMEN sporten. Ja, SAMEN…… Hoe leuk is het om met teamgenoten/
vrienden/vriendinnen je passie voor voetbal te delen.
De mannen van het 1e hebben SAMEN een clinic gegeven aan de O-11
teams. De jongens van de JO17-1 gaan SAMEN de halve finale van
de beker voetballen. De meiden van de MO-11 gaan SAMEN naar het
GelreDome voor de wedstrijd van het Nederlands Vrouwenelftal tegen
Mexico. De jeugd gaat op vrijdag 5 april SAMEN loten verkopen.
Wederom een groot compliment richting de activiteitencommissie/
social-media commissie. Wat ’n ontzettend leuke activiteiten worden er
georganiseerd. De posters zien er super gaaf uit! Aantal van de activiteiten
die onlangs hebben plaatsgevonden/gaan plaatsvinden zijn:
De vrienden- en vriendinnendag op vrijdagmiddag 5 april. Neem gezellig
vriendjes en vriendinnetjes mee naar ons mooie sportpark.
De Rabo Clubactie is ook weer van start gegaan. Rabobank klanten kunnen
hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging. Stem dus massaal voor
Blauw Wit. Vraag ook anderen om op onze vereniging te stemmen. Dit
jaar zetten we in op de introductie van een fruitbox voor de jeugd. De
bedoeling is om teams wekelijks bij thuiswedstrijden te voorzien van een
royaal gevulde fruitbox waarvan in de rust of na afloop SAMEN gesmuld
kan worden. Sporten en fruit zijn ’n top combi!
En ja, dan als laatste wil ik toch alvast de aandacht vestigen op de officiële
opening van onze super mooi verbouwde kantine! Al ‘ns goed gekeken
naar de mooie fotowand? Misschien sta je er zelf ook wel tussen!
Zaterdagmiddag 18 mei is iedereen dus meer dan van harte welkom!
Houd de komende tijd FaceBook en ook de site goed in de gaten!
Ik wens jullie veel sportieve wedstrijden. Zowel voor de spelers,
begeleiding als ook de trouwe toeschouwers. SAMEN maken we er weer ’n
mooie voorjaarscompetitie van!

Jullie voorzitter,
Erik Huzen
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Van de redactie

Nog acht ploegen strijden in de Champions League om de hoofdprijs van
Europa, in clubverband natuurlijk. Daarvan komt de helft uit Engeland, de
twee grootmachten uit Manchester, Liverpool met twee Oranje-sterren, en
de Spurs uit Londen. Daarvan zal er in ieder geval één afvallen, City en de
Spurs treffen elkaar al op 9 en 17 april.
Het is meer dan verrassend dat er geen enkele Franse en Duitse clubs
meer in de race zijn, geen Dortmund, Bayern of PSG. Tevens ontbreken
Atletico en Real Madrid.
De laatste keer dat er vier Engelse ploegen bij de laatste acht waren, is
precies 10 jaar geleden, met Liverpool, Manchester United, Chelsea en
Arsenal; die laatste drie haalden ook de halve finale maar de vierde, het
Barcelona met Eto’o en Messi won op 27 mei 2009 in Rome met 2-0 van
Manchester United, met Edwin v.d. Sar op goal en verder in de voorste
linie ene Ronaldo, onder leiding van Sir Alex Ferguson.
Helemaal verrassend is het dit jaar niet als je de ranglijst bekijkt van de 20
rijkste voetbalclubs met 10 (!!) uit Engeland:
3
Manchester United
5
Manchester City
7
Liverpool
8
Chelsea
9
Arsenal
10
Tottenham Hotspur
17
Everton
18
AC Milan
19
Newcastle United
20
West Ham United
In de 63 jaar dat er om de CL (of EC 1) werd gestreden won Engeland 12
keer, 5 keer Liverpool. Nederland staat op 6 keer, Ajax 4 maal.
Droomfinale: Liverpool – Ajax, op zaterdag 1 juni, in Madrid. Weliswaar niet
in Bernabeu, waar Ajax laatst magistraal won, maar in het fonkelnieuwe
stadion van Atletico.
Leuk detail om af te sluiten: 5 dagen later speelt Nederland tegen
Engeland, in Portugal om de Nations League. Alexander-Arnold tegen
Virgil van Dijk, Henderson tegen Wijnaldum.

Alex
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Agenda Seizoen 2018-2019
5 april
5 april
5 april
9 / 10 april
16 / 17 april
30 april / 1 mei

Vrienden en vriendinnen middag
Grote verloting
Klaverjasavond
Kwart finales Champions League
Kwart finales Champions League
Halve finales Champions League

3 mei
7 / 8 mei
18 mei
25 of 26 mei

Klaverjasavond
Halve finales Champions League
Feestelijke opening kantine
Medewerkersavond

1 juni
1 juni
15 juni
21 juni
22 juni

Mr. Knijff toernooi
Finale Champions League
Stratenvoetbal (Meermanskamp)
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren

24 augustus

Keunecup (Meermanskamp, 17:00)

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		28 april		9 mei
		Juni		9 juni			20 juni
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LOTENACTIE
Op vrijdag 12 april gaat de jeugd weer langs de deuren met de jaarlijkse
lotenactie. Vanaf dit jaar mag alle jeugd meedoen om zoveel mogelijk geld
op te halen voor onze vereniging. We beginnen dan ook om 17.00 uur
met het uitgeven van de loten. Er zijn 3000 loten te verkopen. De trekking
van de loten zal uiterlijk 15 mei plaatsvinden. Sponsoren worden op dit
moment benaderd om mooie prijzen ter beschikking te stellen. We kijken
uit naar een mooi resultaat. Alvast dank voor jullie medewerking.
		

						

Namens de lotenactie
Roy, Hester en Mariël

Grote verloting sponsoren
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:
Autobedrijf Stukker		
Bakkerij Lunchroom Nijkamp
Drent Kappers		
Drogisterij Wedda
Drukkerij Heusinkveld	Fast Rider Fietsaccessoires
Gewoon leuk Men & Kids 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
De Blauw-Witter
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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 Verzetstraat 48 7451 DS Holten
Nieuw:
•
J. (Jorrit) Aaftink, pupil
•
S. (Sophie) Lassche, pupil-meisjes
•
G.J. (Jan) Kampman, senior-35+
•
B. (Bram) Elbersen, pupil
•
T.D. (Tim) Heuver, pupil
•
J. (Jop) Prins, pupil
•
J. (Jeanet) Smit, Ledenadminstratie
•
N.J.G.. (Niels) Fridrichs, junior-ns
•
L. (Lotte) Vruggink, pupil-meisjes
Afmelding:

•
•
•
•
•
•
•
•

B. (Benthe) Bemer, pupil-meisjes
A.J.G. (Anne) Achtereekte, junior-meisjes
N. (Naomi) Thalen, senior-dames
E. (Erik) Paalman, senior
G.J. (Gert-Jan) Paalman
M. (Marije) Kuipers, senior-dames
D. (Dirk) Müller, senior-zaal
B. (Brian) Denekamp, pupil
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Rabobank clubactie
Het is weer tijd voor de Rabobank Clubactie, een prachtig initiatief
waardoor Blauw Wit al vele zaken heeft kunnen realiseren. Waarvoor onze
dank!
Dit jaar zetten we in op de introductie van een fruitbox voor de jeugd, De
bedoeling is om teams wekelijks bij thuiswedstrijden te voorzien van een
royaal gevulde fruitbox waarvan in de rust of na afloop heerlijk samen
gesmuld kan worden. Help ons mee dit te realiseren en stem op Blauw Wit
tijdens de Stemperiode!

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Start competitie seizoen 2019 / 2020 en bekerdata
Ook voor het a.s. seizoen worden de sinds het vorige 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.
Voor het a.s. seizoen 2019/2020 betekent dit dat voor vrijwel alle teams
(uitgezonderd de 30+, 35+ en 45+ teams) de start van de competitie zal
zijn op zaterdag 21 september.
Daaraan voorafgaande zullen de poulewedstrijden voor de beker
worden gespeeld op de zaterdagen 31 augustus, 7 en 14 september,
dus ook dan geen avondwedstrijden meer. Deze poulewedstrijden voor
de beker kunnen in overleg met de tegenstander worden verplaatst tot
uiterlijk 19 september, dus bij de aanvang van de competitie moeten alle
bekerwedstrijden zijn gespeeld.
Iedere club kan hierdoor gemakkelijker de start van het seizoen,
of beter gezegd, de start van de trainingen en de planning van de
oefenwedstrijden, afstemmen op de vakantie in de eigen regio.
Anton
De Blauw-Witter
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Dames zoeken trainers
Bij Blauw Wit heeft het vrouwenvoetbal een enorme groeispurt
heeft doorgemaakt in de afgelopen 3 jaar. Niet alleen wat betreft
de enthousiaste voetbalsters, maar ook achter de schermen van het
vrouwenvoetbal professionaliseert Blauw Wit zich. Daarbij kun je denken
aan de technische zaken en ondersteuning, en externe trainers voor onze
vrouwen selectie. Bij Blauw Wit zijn op dit moment 4 meiden teams actief.
Daarnaast zijn er in de teams tot JO-9 meiden actief.
Voor aankomend seizoen zijn we opzoek naar train(st)ers voor onze MO19 en MO-15 teams. Deze meiden zoeken een train(st)er die:
- bij voorkeur in het bezit is van TC3;
- besluitvaardig is;
- duidelijk en respectvol communiceer binnen alle geledingen van de club;
- een duidelijke visie heeft op voetbal en het spelsysteem;
- op een positieve en actieve manier samenwerkt;
- prestatie, beleving en winnen goed combineert;
- zorgt voor een positieve sfeer.
Wij bieden:
- een dorpsvereniging met een prettige werksfeer;
- een perfecte accommodatie waaronder kunstgrasveld inclusief
beregening;
- een vrijwilligersvergoeding.

‘‘

Wanneer jij jezelf herkent in het eerder genoemde en jezelf ziet als
nieuwe train(st)er van een van onze MO teams, laat het dan weten
via technische@blauwwit66.nl

‘‘

Wij zijn dames dus je moet het ons wel
uitleggen, want als we zelf gaan denken,
klopt het nooit!
Jasmijn Brinckate
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Opening kantine
Alvast een korte aankondiging voor de opening van de kantine; noteer
alvast in je agenda!
Zaterdag 18 mei vindt, na de thuiswedstrijd van het eerste, de feestelijke
opening van de nieuwe stijl in de kantine plaats.
Houd de Facebook pagina en posters in de kantine in de gaten
voor meer informatie.
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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 er een koninklijk lintje

‘‘

Henk Berenschot
11-11-1954
Chauffeur bij garagebedrijf
De verslagen van de elftallen
Apeldoornse Boys
Ajax
Barcelona
Frenkie de Jong
Messie
Marco van Basten Nederlands
elftal
Nederlands Elftal 1974
Duitsland
Barcelona Nou Camp
Barcelona
uitslagen bekijken
Giovanni van Bronckhorst
Pep Guardiola
Hans Kraay
Nieuw begin met Koeman
PSV Kampioen
Manchester City
Winterkost
Voetbal Inside
Kroatië
Geen, ik kijk alles
Vrijwilliger die goede dingen
doet

We missen vandaag Jaron wel, maar hij is
wel iets te zwaar.
Henk Berenschot
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Resultaten zaal
De zaalafdeling begon met een krappe maar haalbare bezetting aan
het seizoen. Door blessures en andere onverwachte oorzaken daalde de
bezetting gedurende het begin van het seizoen al snel tot een kritisch
niveau, wat uiteraard zijn effect had op het spelplezier en de resultaten.
Maar met veel bijspringen over en weer en regelmatige aanvulling van een
aantal veldspelers kon toch altijd een elftal op e been worden gebracht.
Inmiddels is de bezetting weer structureel beter waardoor er minder vaak
een beroep op andere team hoeft te worden gedaan waardoor ook het
spelplezier weer toeneemt.
Zaal 1
De personele problemen uitten zich het meest bij zaal 1. Met name
blessures maakten de bezetting bij het eerste zaalteam een probleem. En
de vijver met spelers met het niveau voor de eerste klasse waarin zaal 1
uitkomt is klein. Regelmatig moesten daardoor spelers van het 2e team (4e
klasse!) bijspringen. Een aantal spelers maakten zo op hun 40e of 50e nog
hun debuut in de 1e klasse. De inzet was er wel, maar begrijpelijk kon het
eerste elftal dit soort wedstrijden niet winnen.
Zaal 1 begon nog goed aan het seizoen. Thuis werd met ruime cijfers
met 6-1 van Holten 1 gewonnen. Hierna begonnen echter de personele
problemen. Tot half oktober werd ruim verloren. Daarna nog twee
wedstrijd met klein verschil verloren, maar het kwam het team ook goed
uit dat er na half oktober tot de winterstop maar twee wedstrijden stonden
gepland.
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Als aanvoerder ben ik nog ongeslagen!
Boaz Schuppert
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Na de winterstop nog 1 ruime nederlaag, maar verder vooral net niet. In
de thuiswedstrijd tegen HZC/Bultman-Hartholt 1 werd bijvoorbeeld in de
laatste seconde nog een 4-4 gelijkspel uit het vuur gesleept terwijl uit nog
met 9-3 werd verloren.
Hierdoor neemt het spelplezier weer toe en durft men ook weer naar
volgend seizoen te kijken. De laatste plaats is met deze resultaten uiteraard
de positie waar het team terecht komt, maar met de teamsamenstelling
zoals die nu lijkt te worden is spelen in de tweede klasse een realistischere
optie en zal het plezier ten goede komen. Voor nu ligt de focus op het
goed uitspelen van het seizoen met zoveel mogelijk spelplezier.
Zaal 2
Voor het tweede zaalteam pakken de personele problemen minder
groot uit. Daarnaast wordt er als eerste een beroep gedaan op zaal 1
wat kwalitatief uiteraard ook een versterking is. Een aantal keren moest
daar ook een beroep worden gedaan op het tweede en derde veldteam
(waarvoor dank) maar veelal werd dit door zaal 1 opgelost.
Na een seizoensopening met 3 ruime nederlagen op rij tegen 3 hoog
geplaatste tegenstanders (zo blijkt nu) begon het allemaal wat beter te
lopen voor zaal 2. Daarna volgden een gelijkspel en een aantal nipte
nederlagen.

‘‘

Mede door impulsen uit het eerste team werd vervolgens van de
koploper gewonnen in een tot het einde toe spannende wedstrijd. De
nieuwe koploper RDC 5 kwam een week later op bezoek en ging met
een gelijkspel weer naar huis. Vervolgens werd ook van RDC 3 en RDC 7
gewonnen.

‘‘

De laatste keer dat we van Twente wonnen
vond de NS niet no leuk!
Jurgen van Dijk
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Ook na de winterstop werden leuke resultaten gehaald, wellicht mede
door het inmiddels traditionele trainingskamp op hoogstestage in
Winterberg. De twee wedstrijden direct daarna leverden in ieder geval 4
punten op.
In maart was het tweeluik tegen Holten 4. In de eerste wedstrijd “uit” lukte
bijna alles en had Holten niet zijn dag. Een aantal mooie afstandsschoten,
maar ook een solo vanaf eigen helft lukten allemaal en vielen steeds net
goed. Bij Holten lukten de meeste aanvallen net niet. Met 1-6 was het zo
een ruime overwinning voor zaal 2.
Ook in de thuiswedstrijd 2 weken later leek alles prima te verlopen. Een
1-0 ruststand werd na rust verdubbeld tot 2-0. Hierna kwam Holten echter
na een goed onderschepte aanval terug tot 2-1. Daarna was het geluk
op bij Blauw Wit. Via twee ongelukkige situaties in de Blauw Wit defensie
kwam Holten op 2-3 voorsprong. Blauw Wit moest hierna druk zetten. Het
werd wel gevaarlijk, maar de gelijkmaker wilde niet vallen. Richting het
einde van de wedstrijd werd achterin nog meer ruimte weggegeven wat
door Holten twee keer goed werd uitgecounterd.
Hiermee staat zaal 2 op de 10e plaats, met zowel naar de 11e als naar de
7e plaats maar 1 punt verschil. Met nog 5 wedstrijden te gaan kan het
dus nog alle kanten op, maar de tweede helft van de ranglijst is wel de
realistische plek voor zaal 2. Maar ook hier staat het plezier in het spelletje
voorop en dat is nog steeds duidelijk aanwezig bij dit team.
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Ik moest het vroeger van mijn snelheid
hebben!
Jan “Meloen” Beldman
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Coördinator JO19- en JO17:
Coördinator JO15- en JO13:
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s:
Coördinator Meisjesteams:
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 Meijerink
Donderdag van 18.30 - 19.30 uur
Tom Harting, Edwin Braamer, Djowin Meijerink
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 Meijerink 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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Salland clubactie
In februari heeft Salland verzekeringen weer de sponsorbedragen van de
Salland Clubactie bekend gemaakt. Salland Zorgverzekeringen kijkt terug
op een mooi jaar met een flinke groei. En zo ook bij de Salland Clubactie.
De actie is begonnen in 2012 begonnen met 8 clubs, maar de actie inmiddels uitgegroeid tot 132 clubs en ruim 7.500 deelnemers. Samen ontvangen deze clubs dit jaar €90.450!
Als Blauw Wit hebben we weer een geweldig bedrag gescoord met de Salland Zorgverzekeringen clubactie! Maar liefst 1800!! Euro. En dat niet
alleen, daarnaast zullen we van Salland Zorgverzekeringen ook nog eens
gratis 12 waterzakken ontvangen.
Namens Blauw Wit willen we dan ook alle leden die zich hebben
aangemeld voor het clubcollectief bij Salland Zorgverzekeringen heel
hartelijk bedanken.
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Eerste elftal

Het eerste elftal heeft na de winterstop nog niet het beetje geluk wat het
nodig heeft. De laatste maanden werd voetbal technisch een goede reeks
neergezet. Maar het levert nog niet de benodigde punten op.
In Bergentheim, tegen de nummer twee van de ranglijst, werd een goede
pot neergelegd. Bergentheim was wel het meest in balbezit maar op
basis van strijd bleef de wedstrijd lang in evenwicht. Maar uiteindelijk trok
Bergentheim wel met 3-2 aan het langste eind.
Na een midweekse oefenpartij tegen Daarlerveen die werd gewonnen
kwam OZC half februari op bezoek. Ook hier werd de tegenstander met
veel inzet bestreden. Dit maal met succes, er werd met 2-1 gewonnen.
Dit goede gevoel moest 3 weken worden vastgehouden tot de volgende
wedstrijd uit tegen DES. De eerste helft domineerde Blauw Wit maar
scoorde niet. DES scoorde de tweede helft gelukkig en ondanks de
stormloop lukte het Blauw Wit niet meer te scoren.
Ook thuis tegen Hellendoorn een goede wedstrijd. Na een snelle 0-1
achterstand was Blauw Wit vooral de tweede helft de bovenliggende partij,
maar kwam niet tot scoren.

‘‘

Vijf goede wedstrijden op rij, die helaas maar 3 punten opleveren. Uit
tegen ASV was de tank schijnbaar leeg en beleefde Blauw Wit een
complete Off-day. Toch blijft handhaving dit seizoen het doel en dat blijft
nog steeds mogelijk. Dan moeten wel punten worden gepakt, waarbij de
steun van iedereen langs de lijn zeer welkom is.

‘‘

Als we degraderen kunnen we dan bij
v.v. Holten in komen?
Djowin Meijerink
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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.
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
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Alles wat ik zeg is Blauwwitter waardig!
Kjell van Zon
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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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Die Denzel Dumfries is net een zwarte Nös!
Leander Stam
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Jeugdtoppers

De winter stop is voorbij en iedereen is weer
lekker het voetballen. De laatste zaterdag was erg
nat en veel wedstrijden zijn helaas afgelast. Die
regen zijn we niet meer gewend. Maar de spelers
van de mini’s lieten hun hoofd niet hangen, zij
speelden hun wedstrijdjes gewoon in de regen.
Het zijn echte bikkels!
In deze Blauw-Witter krijgen we onder andere
een indruk van de teams JO11-2 en JO15-2.
Wil je ook een stukje schrijven over jullie team?
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!

Van het jeugdbestuur

In deze editie vinden jullie niet het gebruikelijke rondje langs de velden,
maar worden enkele leuke gebeurtenissen en leuke activiteiten benoemd.
Ook geen leuke clichés of uitspraken dit keer, dat linkspoten nou eenmaal
verfijndere voetballers zijn weten we wel een keer…..
Vriendinnen- en vriendinnendag
Blauw Wit’66 organiseert op vrijdagmiddag 5 april a.s. (14:00 – 16:00) in
samenwerking met de KNVB een heuse vrienden- en vriendinnendag.
Alle jeugdspelers die in een O11 team zitten of lager, mogen een vriend/
vriendinnetje, neef/nichtje of buurjongen/meisje meenemen naar Blauw
Wit om een ontzettend gezellige middag te beleven bij ons op het
Vletgoor! Wij geven de kinderen aan het eind ook nog iets leuks mee,
maar wat dat is…………… Dat blijft een verrassing, komen dus!!
Van Facebook
In deze rubriek ‘van Facebook’ vind je de belangrijkste gebeurtenissen
op een rijtje. En vergeet vooral niet om even een kijkje te nemen naar de
mooie foto’s en deze te liken / delen!
De Blauw-Witter
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Keepersclinic wegens succes verlengd!
Op 27 februari hebben onze O13 t/m O8 keepers wederom een
keepersclinic gekregen van o.a. Nynke van Avesaat, Edwin Aaftink en
keeper van het 1e, Kaj Zwakenberg. Het prachtige weer hielp daar zeker
een handje bij, het was die dag ruim boven de 15 graden. Genieten dus!
O-11 clinic door Blauw Wit’66 1
Onze onder de 11 kreeg een heuse clinic van onze eerste elftal spelers, zij
hebben een topavond gehad met veel leerzame oefeningen! Zoals GertJan Ulfman al omschreef op onze facebookpagina: Iedereen enthousiast
en op huus an!
Blauw Wit’66 zoekt trainers voor de meidenteams!
Uiteraard zijn we als jeugdbestuur weer druk bezig met de indelingen
van volgend seizoen, maar moet er nog ook nog gekeken worden wie
welk team gaat trainen. Zo zoeken wij ook voor de meiden enthousiaste
trainers. Ben je al trainer, ken je iemand die trainer is of graag een
trainerscursus wil volgen: meld je aan bij technische@blauwwit66.nl! Check
onze website voor meer informatie.
Blauw Wit’66 JO17-1 bereikt halve finale van de beker!
Ook na de winterstop gaat onze JO17-1 ‘gewoon’ door met waar het
voor de winterstop gebleven was: namelijk winnen! Onze JO17-1 is nog
ongeslagen in een officiële wedstrijd. Zo ook nadat het op 9 februari
j.l. JVC Dedemsvaart JO17-2 in de kwartfinale van de beker versloeg
na penalty’s. 5 minuten voor tijd maakte Dedemsvaart de gelijkmaker,
weliswaar onnodig, wat betekende dat penalty’s de beslissing moesten
brengen. JO17-1 won deze serie overtuigend met 4-1.
In de halve finale neemt JO17-1 het op tegen SDOL JO17-1, waarbij toch
wel gezegd mag worden dat JO17-1 de favoriet is voor de finale. Indien
Blauw Wit’66 JO17-1 wint moet het tegen de winnaar van Balkbrug JO171 – FC Dalfsen JO17-2, waarbij, afgaande op de stand, Balkbrug de favoriet
is.
De eventuele finale wordt gespeeld op neutraal terrein. Maar eerst deze
horde nemen, succes!!
										

Marten Hulleman
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Vrienden & Vriendinnendag bij Blauw
Wit!
Blauw Wit organiseert op 5 april 2019 in samenwerking met de KNVB een
Vrienden & Vriendinnendag. Alle jeugdleden tot 11 jaar mogen die dag
een vriend(in), buurjongen, buurmeisje, neefje of nichtje (kortom iemand)
meenemen om samen te voetballen bij Blauw Wit. Zij kunnen door middel
van een speciale uitnodigingskaart iemand uitnodigen.
Deze superleuke dag bij Blauw Wit’66 op sportpark “t Vletgoor” begint
om 14.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Tijdens deze dag voetballen
we met kinderen in de pupillenleeftijd met elkaar en staat het plezier
(uiteraard) voorop! Doel van deze dag is om zoveel mogelijk kinderen en
ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met Blauw Wit. Alle
deelnemers ontvangen na afloop van de activiteiten een leuke herinnering
aan deze dag.
Blauw Wit hoopt op deze mooie middag zoveel mogelijk kinderen te
verwelkomen, om er met elkaar een leuke dag van te maken! Voor meer
informatie naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met :

‘‘

We gaan voor de triple. Het 2e en 4e
hebben we al verslagen, wanneer kunnen
we tegen het 1e?
Peter Teeselink (3e)
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Z.V.V. Blauw Wit ‘66
Tel.06-16531528
jeugd@blauwwit66.nl
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Blauw Wit JO11-1 vs Football Equals
JO11
Op 5 februari speelden onze mannen tegen Football Equals, een geduchte
tegenstander getraind door oude bekende Daan Jalving.
Al gauw bleek de tegenstander net een maatje te groot, maar toch kregen
de toeschouwers een erg aantrekkelijke wedstrijd te zien!
Football Equals bestaat uit een mix van getalenteerde jongens en meiden.
Deze bleken uitstekend samen te kunnen voetballen! Onze jongens knokten echter voor wat ze waard waren en lieten bij vlagen ook leuk voetbal
zien.
Al met al een leerzame wedstrijd, waar nog weer eens duidelijk werd dat
goed positiespel je heel ver kan brengen.
Een mooi leermoment voor onze jongens zo vlak voor de voorjaarscompetitie, waar ze vast hoge ogen gaan gooien!
Zet ‘m op mannen!

De Blauw-Witter

maart 2019

23

Trainersdiploma voor
pupillentrainers

Twee jeugdtrainers van onze vereniging, Mikel Aanstoot en
ondergetekende, hebben dit najaar/winter deelgenomen aan de cursus
pupillentrainer van de KNVB. De cursus werd gehouden bij Groen-Wit te
Apeldoorn.
Tijdens de cursus werd vooral ingezoomd op de leeftijdsspecifieke
kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen en welke
voetbalonderdelen je op welke leeftijd het best kunt trainen/aanleren.
Dit klinkt ingewikkeld, maar de cursus was juist erg praktijkgericht. Iedere
bijeenkomst werd er bijvoorbeeld daadwerkelijk een training gegeven aan
een groep kinderen.
Na het doorlopen van verschillende praktijkonderdelen en het inleveren
van de theoretische opdrachten mochten we op 1 maart ons diploma in
ontvangst nemen, hoe heugelijk!
Al met al hebben we veel geleerd van de docent en van de medecursisten, handige praktische zaken die we misschien weer verder kunnen
delen met onze Blauw Wit trainers!
Ben jij jeugdtrainer bij Blauw Wit, of heb je in de toekomst ambitie in die
richting, dan is er vaak de mogelijkheid (geen verplichting) om (als je dit
wilt) een cursus te volgen op kosten van Blauw Wit. Voel jij hier wel wat
voor, neem dan contact met mij op, dan gaan we kijken wat er mogelijk is!
Gert-Jan Ulfman

De Blauw-Witter

maart 2019

24

Even een blik achter de schermen bij
JO11-1
‘Vrijdagavond 15 maart, de spanning stijgt alweer bij onze jongens. De tas
wordt ingepakt voor de wedstrijd van morgen; tegen de koploper. Sokken,
scheenbeschermers, schoenen, witte broek, thermobroek, t-shirt, slippers,
handdoek en de shampoo, alles vindt een plek in de tas. Nog een kop thee
voor het slapen gaan en daarna gaan de jongens dromen over een goede
afloop van de wedstrijd van morgen.
6.30 uur, de dag van de wedstrijd begint.....nog even een oefenwedstrijd
met FIFA op de PlayStation.... 7.45 uur, de spanning is niet te houden...
het ontbijt gaat moeizaam naar binnen van de spanning.... Om 8.17 uur
een appje van Jolande op de groepsapp ‘afgelast’.....wat een drama, onze
jongens zijn totaal uit het veld geslagen....’

Marjolein Muller

Een verslagje van JO15-2

De najaarscompetitie is afgesloten met de eerste overwinning van het
seizoen. De voorjaarscompetitie, wel in een klasse lager, is wel weer
begonnen met winst voor ons.
We starten deze voorjaarscompetitie wel met een krap team. Onze keeper
Daniël, die was in de najaarscompetitie al geblesseerd, zal ook niet op tijd
hersteld zijn om in het voorjaar weer tussen de palen te staan… Daniël
succes met je herstel, hopelijk ben je weer fit als het nieuwe seizoen
begint, want Blauw Wit kan deze top keeper goed gebruiken.
Ook geblesseerd is Kaya. Hij is erg naar gevallen op zijn knie en heeft
daardoor een breuk opgelopen. Dus ook voor hem is het dus helaas einde
seizoen. Beterschap Kaya en heel veel succes met je herstel.
En in de winterstop heeft Lucas helaas afscheid genomen van voetbal.
We hebben nu 10 spelers, dus dat wordt elke week bijlenen…
De jongens worden elke week op dinsdag en donderdag fanatiek getraind
door Freddy, Danny en Marc, top heren!
We hopen op een mooie voorjaarscompetitie, met leuke tegenstanders
en goede resultaten… aan het tenue zal het in ieder geval niet liggen, ze
voetballen in een mooi nieuw tenue van Poortman Installatie.
Benita Groteboer
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Trots!

Binnen Blauw Wit’66 zijn er veel vrijwilligers actief welke allemaal hun
bescheiden, of minder bescheiden, steentje bijdragen aan de vereniging.
Allemaal samen maken deze mensen het mogelijk dat we allemaal onze
wedstrijd kunnen spelen onder goed georganiseerde omstandigheden.
Na die tijd kunnen we zelfs nog wat kunnen nuttigen in een prachtige
verbouwde prachtige kantine. Alle reden dus om erg zuinig te zijn op al
deze mensen die allemaal, op hun manier iets toevoegen.
Zonder nu iemand tekort te willen doen wil ik toch graag de schijnwerpers
richten op één specifieke groep, de leiders en trainers bij de jeugd!
De laatste jaren ben ik, doordat mijn dochter ging voetballen (yes!!), weer
meer betrokken geraakt bij de jeugd en zie ik van nabij wat er allemaal
geregeld moet worden. Dit wordt dan ook geregeld.
Ik was aangenaam verrast door de goede stappen die zijn gemaakt
sinds mijn eigen pupillentijd (ergens jaren 80 vorige eeuw). Eén ding is
nog steeds hetzelfde, iedere zaterdag en ook door de week staat er een
legertje ouders en vrijwilligers klaar voor onze kinderen. Er is veel te doen,
erg leuk werk waarvan ik me kan voorstellen dat het veel energie oplevert!
Maar, niet alles is altijd leuk, ook bij Blauw Wit loop je tegen de mindere
kanten aan. Soms spelers teleur moeten stellen, ouders teleur moeten
stellen, blessures en afwezigen die opgevangen moeten worden, gedoe
met een tegenstander, wel of niet afgelasten etc. etc.
Zaken die nou niet direct de reden zijn waarom iemand vrijwilliger
is geworden. Desondanks nemen al deze mensen toch deze
verantwoordelijkheden op zich. Ik zeg nadrukkelijk verantwoordelijkheden,
want vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Wanneer je dan aan het einde van de rit juichend op een platte kar staat,
of i.i.g. een goed seizoen hebt gedraaid is dat beetje zuur gauw verdreven
door het zoet.
Er zijn echter ook begeleiders die veel minder beloond worden
met prestaties maar wel met veel enthousiasme en inzet de meest
uiteenlopende taken voor hun team uitvoeren. Zij worden enkel
terugbetaald (op een attentie na) in de vorm van waardering. Ik roep
iedereen op deze mensen ook die waardering te geven, spreek het uit en
laat ze weten dat er gezien wordt wat ze allemaal doen!
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Lang verhaal kort, we mogen enorm blij zijn op de inspanningen die
er worden geleverd door een fantastische groep mensen! Soms zijn er
verschillen van inzichten en is er discussie, maar allemaal hebben ze
hetzelfde doel voor ogen (kinderen met plezier laten sporten) en helpen
ze elkaar waar nodig uit de brand.
Trots is een groot woord en wordt (te) vaak gebruikt, maar hier mogen we
met z’n allen TROTS op zijn!

Een ouder

Wedstrijdverslag JO11-2
Waar menig team op de natte zaterdagochtend van 16 maart te horen
kreeg dat hun wedstrijd die dag werd afgelast, waren de wedstrijdcondities
voor onze jongens géén reden om thuis te blijven.
Voetballen in de regen op een zompig veld; de bikkels van JO11-2 waren
het inmiddels wel gewend. De laatste wedstrijd voor de winterstop, uit
tegen Gorssel, was tenslotte nóg natter en winderiger geweest.
Deze zaterdag speelden ze de thuiswedstrijd tegen Heeten JO11-3G.
Djemo was afwezig en Sem is onlangs gestopt met voetballen. Ook
Daan H., die binnenkort het team vanuit JO11-1 komt versterken, kon
helaas niet. Vaste teamleden Cas, Daan D., Tristan, Milos, Mees, Frank en
Noah kregen daarom hulp van invallers Kylian, Jaap en Steijn vanuit JO9.
Coach Edwin en begeleider Gerrit stonden aan de lijn voor de nodige
aanmoedigingen en adviezen. Ook waren er veel papa’s en mama’s
aanwezig om de jongens te steunen. Waar de spelers soms het hoofd
lieten hangen bij tegenslag, bleven ouders en beide heren tot de laatste
minuut positief en enthousiast.
Helaas werd de wedstrijd niet gewonnen. JO11-2 speelde de
wedstrijd sterk aanvallend en verdedigend, maar dit gold ook voor de
tegenstanders. De eindstand 1-6 voelde flink zuur. Mede omdat toch
overwegend het gevoel overheerste dat beide teams aan elkaar gewaagd
waren. De komende weken zullen de spelers tijdens de trainingen dan ook
nóg meer inzet tonen dan ze altijd al deden. Ze laten het er niet bij zitten.
De jongens zullen hun revanche nemen tijdens de return match op 11
mei…   
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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, Verzetstraat 48, 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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