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Van de voorzitter
Het einde van het seizoen nadert al weer.....Nog ‘n paar wedstrijden, een
aantal toernooien en diverse leuke activiteiten die nog op de agenda
staan.
De jeugd zal gaan deelnemen aan o.a. ons eigen Mr. Knijff Toernooi en aan
het Allard van Bruggen Toernooi bij v.v. Holten.  
Ook wordt er voor onze sponsoren een bedrijvenvoetbaltoernooi georganiseerd, en wel op vrijdagavond 7 juni. Ook supporters zijn welkom! En
jullie weten ‘t: we kunnen niet zonder de trouwe (financiële) steun van
onze lokale en regionale sponsoren. Vind het erg leuk te zien dat er sinds
kort op FaceBook extra aandacht besteed wordt aan deze bedrijven. Kijk
de volgende keer ‘ns naar de borden langs het hoofdveld. Heeft u ook interesse in ‘n bord, advertentie of een andere vorm van reclame, spreek ons
gerust aan.
Aantal aandachtspunten voor de komende weken: de heropening van
onze mooie kantine. Kom met z’n allen op zaterdagmiddag 18 mei richting
‘t Vletgoor. We kijken eerst met z’n allen de wedstrijd van ons Heren 1 met
aansluitend de opening en een gezellige bbq. We zijn trots op iedereen
die heeft meegewerkt aan deze verbouwing, op welke wijze dan ook.  
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen voor de medewerkersavond op 25 mei. Niet ontvangen? Meld je dan alsnog aan bij Esther
Spijker.  
Op 22 juni, tenslotte, de afsluiting van het voetbalseizoen 2018-2019: de
Totaaldag. Net als voorgaande jaren rekenen we op mooi weer, gezelligheid en op jullie allemaal! Wie gaan er dit jaar pronken met de penaltybokaal/Gait Light Bokaal?  
Spelers, ouders, vrijwilligers, bestuur, sponsoren, Gemeente Rijssen-Holten,
supporters en alle anderen...... Ik ben trots dat we samen genieten van
onze mooie vereniging!
Jullie voorzitter,
Erik Huzen
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Van de redactie
Het zijn weken om van te genieten. En dan praten we niet over de stand
bij ons 1e en 2e, nee in menig kantine, kantoor, clubhuis, huiskamer etc
gaat het over Ajax in de Champions League. Op het moment van schrijven
verdedigt Ajax een 0-1 overwinning (di. 30 april in Londen) en wacht op
woensdag 7 mei in de Johan Cruijff Arena de return tegen de Spurs.
Als de heenwedstrijden niet bedriegen wordt de finale Barcelona tegen
Ajax, op zaterdag 1 juni om 21.00 uur in Madrid (stadion van Atletico
Madrid).
Een prachtige affiche: Tadić tegen Piqué, Suárez tegen De Ligt. Messi
tegen Frenkie de Jong, nu nog tegenstanders, over een paar maanden
ploegmaatjes.
De club uit noordoost Spanje heeft natuurlijk een prachtig verleden met
Nederlandse ingrediënten: Cruijff speelde er vijf seizoenen (1973-1978),
won er een titel (1974) maar als trainer vier titels en twee Europacupfinales
(tussen 1988 en 1996). Michels was er trainer, 21 spelers waren er vaak
zeer succesvol o.a. Koeman, Neeskens, Van Bronckhorst, Davids, Van
Bommel, Kluivert en Overmars.
Toch hebben beide ploegen elkaar maar vier keer in een Europees
toernooi ontmoet, in 2013/14 en een jaar later, vier duels in de CL, drie
nederlagen en een zege.
In 2013 lootte Ajax in groep H Celtic, AC Milan en Barcelona. Op 18
september won Barça thuis met 4-0 met drie goals van Messi, maar de
return op 26 november werd 2-1. De Amsterdammers scoorden via Serero
en Hoesen voor rust, Xavi bepaalde via een strafschop de eindstand
op 2-1. Opvallende namen bij de Spanjaarden: Neymar, Iniesta, Xavi en
natuurlijk Piqué. Geen Messi. Opvallende namen bij Ajax: Cillessen (nu
bankzitter bij Barca), Veltman (hij kreeg rood), Blind en Schöne.
Twee weken later speelde Barça de laatste poulewedstrijd tegen Celtic,
won met 6-1 (drie x Neymar) met in de basis bij de Schotten Virgil van
Dijk!!
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Agenda Seizoen 2018-2019
7 / 8 mei
9 mei
18 mei
25 mei
29 mei

Halve finales Champions League
Halve finales Europa League
Feestelijke opening kantine
Medewerkersavond
Finale Europa League (21:00-Baku)

1 juni
1 juni
7 juni
15 juni
21 juni
22 juni

Mr. Knijff toernooi
Finale Champions League (21:00-Madrid)
Bedrijventoernooi
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

		Juni		9 juni			20 juni
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Een jaar later in groep F behalve APOEL Nicosia ook Paris SG en weer
Barcelona. Op 21 oktober 2014 won Barça thuis met 3-1 (een goal van
Messi) en vijftien dagen later uit met 0-2, nu beide goals door Messi. In die
laatste wedstrijd toen al Ter Stegen, Jordi Alba, Rakitić, Busquets en Suárez
bij Blaugranas. En weer kreeg Veltman rood????
Later dat seizoen won Barcelona de Champions Leaguefinale in Berlijn met
3-1 van Juventus.
Wie stopt de Argentijn die al vier keer de CL-finale won? Moet Veltman in
de basis? Blijft de cup met die grote oren in Spanje of mag die mee naar
Amsterdam? We weten het zaterdag 1 juni rond 23.00 uur?

Alex

Washulpen gezocht!
Bij Blauw Wit zijn we op dit moment gezegend met twee dames die de
wedstrijdkleding elke week wast. Toos Aaftink en Anke Kruithof zijn de
topdames die elke keer weer zorgen dat de was weer schoon en netjes
in de tas komt voor de volgende wedstrijd. Wij vinden het heel fijn dat
dit gebeurt! Nu is het zo dat Anke heeft aangegeven dat ze stopt met de
wasbeurten voor de club.
Met de ingang van het nieuwe seizoen zoeken de dames extra washulpen
om samen met Toos de wekelijkse was weg te kunnen voortzetten. Dus wil
je Toos (af en toe) helpen? Laat het dat het dan z.s.m. weten. Je kunt je ’s
zaterdags melden in het washok bij de dames of per e-mail famaaftink@
lijbrandt.nl.
Het zou voor de teams mooi zijn als de was verzorgd kan blijven worden!
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Wissel Ledenadministratie
De meesten van jullie zal het niet opgevallen zijn, maar sinds 1 januari dit
jaar hebben wij een nieuwe ledenadministrator! Renger Veldhuis heeft
na jaren deze taak te hebben uitgevoerd deze overgedragen aan Jeanet
Smit. Renger heeft deze taak jarenlang op zijn unieke manier ingevuld,
met huisbezoeken voor elk nieuw lid. Jeanet zal hier op haar eigen manier
invulling aan geven, wij vertrouwen erop dat dit goed blijft gaan en goed
komt.
Renger blijft bij de club betrokken als beheerder van Sportlink.
Wij zijn erg blij dat Jeanet deze belangrijke rol op zich heeft genomen!
Hierbij ook de uitnodiging aan leden die recent lid zijn geworden of
ouders van die leden om feedback te geven over het aanmeldingsproces
en wat wij daarin nog kunnen verbeteren of juist al heel goed doen. Wij
stellen het erg op prijs als je je ervaring met ons wil delen, contact kan
via info@blauwwit66.nl en/of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
Bestuur
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Volgend jaar speelt het 1e weer op mijn
niveau
Roy Vrieling
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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:
• Julian Ooms, niet-spelend lid
• Bente Meinders, pupil- meisjes
• Sven Bouwhuis, senior-heren
• Maud Bosma, pupil- meisjes
• Luca de Boer, pupil
• Milan Aanstoot, pupil
• Milan Kolkman, pupil
• Sepp Wessels, pupil
• Sam Drent, pupil
Afmelding:
Mathieu Meijerink, senior-heren
Erik Jan Stam, senior-heren- 35+
Alinde Kogelman-Laarman, niet-spelend lid
Sem Smit, pupil
Wim Poortinga, niet-spelend lid
Bertram Welink, niet-spelend lid
Daniël Klein Velderman, junior-heren
Tim Kogelman, trainer
Bodhy Nijenhuis, junior-heren
Lucas Jansen, junior-heren
Erik Aanstoot, niet-spelend lid
Daniëlle Temmink, niet-spelend lid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanet Smit
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Beste leden, leiders, trainers, ouders
en andere geïnteresseerden,
Wat hebben we met zijn allen weer een fantastisch resultaat behaald met
onze jaarlijkse lotenactie! In totaal hebben we bijna 2800,- euro opgehaald
voor onze vereniging, super!
Inmiddels heeft de loting plaats gevonden en zijn de 19 gelukkige
prijswinnaars bekend. De lijst met prijswinnaars, met winnende
lotnummers, staat tevens in deze Blauw Witter.
Dus kijk snel of u er tussen staat, dan komen wij binnenkort bij u aan de
deur om uw prijs persoonlijk te overhandigen!
Rest ons jullie allen te bedanken voor jullie inzet en wij kijken alweer uit
naar de jaarlijkse koekactie dit najaar.
Op naar het volgende mooie resultaat!
Met een sportieve groet, Mark Wonnink, Roy Vrieling, Hester Wijenberg en
Mariël Stam
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Uitslagen lotenactie 2019
19de prijs: H. Kuipers, Lageweg Holten
18de prijs: J. Tuitert, Pastoriestraat Holten
17de prijs: A. Nijhuis, Kieftenbelt Holten
16de prijs: Van Wijngaarden, Oranjestraat Holten
15de prijs: Zwoferink, Oude Stationsweg Holten
14de prijs: Avesaat, Lageweg Holten
13de prijs: Van Alst, Ab Jansenstraat Holten
12de prijs: R. Huisken, Doorlopende Dijk Holten
11de prijs: H. Veenstra, Noordenbergstraat Holten
10de prijs: Van der Veen, Broekweg Holten
9de prijs: G. van Zeijts, Kolweg 65 Holten
8ste prijs: Waanders, Bessinkpasstraat Holten
7de prijs: J. Markvoort, Bergmanstraat Holten
6de prijs: W. Keuterman, Dorperdijk Holten
5de prijs: Otter, Distelvlinder Holten
4de prijs: H. Krikkink, Kollingserf Holten
3de prijs: Markus, Looikolkstraat Holten
2de prijs: Donkers, Koolwitje Holten
1ste prijs: Voortman, Canadastraat Holten

Lotnummer 3167
Lotnummer 3152
Lotnummer 3762
Lotnummer 1395
Lotnummer 3510
Lotnummer 3163
Lotnummer 2428
Lotnummer 3573
Lotnummer 3865
Lotnummer 3613
Lotnummer 1203
Lotnummer 3493
Lotnummer 1777
Lotnummer 3503
Lotnummer 3236
Lotnummer 3382
Lotnummer 2063
Lotnummer 3219
Lotnummer 3092

Via deze weg willen wij alle prijswinnaars van harte feliciteren met hun
prijs.
Tevens willen wij onze sponsoren bedanken voor het beschikbaar stellen
van alle prijzen voor onze loterij!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: Restaurant ’t Losse Hoes –
Slagerij Geert Brands – DA drogist Wedda – Cafetaria ’t Klavertje – Gewoon
Leuk – Kapper Drent – Bloemisterij Roelie – Restaurant Tastoe – Bakkerij
Nijkamp – Autobedrijf Stukker
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Mooi bedrag Rabo Clubkas campagne
We hebben het prachtige bedrag van €1210,05 mogen ontvangen naar
aanleiding van de Rabobank Clubkas campagne van 2019! Geweldig, daar
kunnen we een flink aantal mooie dingen mee doen! Rabobank en alle
stemmers die hun stem aan Blauw Wit hebben gegeven, héél erg bedankt!
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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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Blauw Wit ‘66 verlengt contract
met hoofdtrainer vrouwen 1 Johan
Nieuwenhuis

De TC en het bestuur van Blauw Wit ’66 zijn zeer verheugd dat Johan
Nieuwenhuis ook volgend seizoen de hoofdtrainer is van onze Dames 1
selectie; zeker door de goede resultaten in het nog lopende seizoen, zijn
begeleiding en niet geheel onbelangrijk: ook de speelsters zijn er van
overtuigd dat hij de juiste hoofdtrainer is voor onze vereniging.
De afgelopen jaren heeft het vrouwenvoetbal binnen Blauw Wit een
enorme groeispurt doorgemaakt.
Niet alleen op de velden weten de vrouwen hun mannetje te staan maar
ook achter de schermen professionaliseert Blauw Wit zich.
Bijvoorbeeld met de komst van gediplomeerde trainers zoals Johan.
Johan Nieuwenhuis afkomstig uit Zutphen, is een trainer met jarenlange
ervaring als trainer van vrouwenteams.
Op dit moment staan onze vrouwen 1 5e in de derde klasse H met nog
steeds uitzicht op een 3e/4e plaats.
Mede door goede resultaten en een prettige werk- / voetbalsfeer zijn wij
blij dat Johan komend seizoen weer hoofdtrainer van ons dames team is,
en hopen binnen onze vereniging het dames voetbal naar een hoger plan
te brengen.

‘‘

Wij wensen Johan namens bestuur en TC dan ook heel veel succes!

Jaap Kruk, Susan Bronsvoort

‘‘

Erik werd gepaneerd..... als een schnitzel!
Rutger Ossewaarde
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Het snelle is er bij Danny wel af. Nou ja,
behalve de snelle hap...
Jori Schuttert
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Top vrijwilligers van Blauw Wit ‘66,
We gaan alweer richting het einde van het seizoen en we willen jullie
namens Blauw Wit bedanken voor jullie inzet!
Blauw Wit 3 verzorgt op zaterdag 25 mei een avondvullend programma
met een hapje, drankje en hoop gezelligheid. Samen met jullie partner zijn
jullie dan ook van harte uitgenodigd voor deze avond.
Wij starten om 19 uur in ons clubhuis met een buffet (van onze
hoofdsponsor de Poppe). Voor diegene die niet in de gelegenheid zijn
vanaf het begin van de avond aan te sluiten, niet getreurd! Het tweede
deel van de avond zal rond 21:00 starten, genoeg reden om dan alsnog
aan te sluiten. Hopelijk komen jullie in grote getale om de hoogtepunten
van het seizoen nog is door te nemen met elkaar.
Vanwege het buffet en het avond programma is het belangrijk om te
weten of en met wie jullie komen.
Graag het onderstaande invullen en voor 11 mei retourneren naar
blauwwit.medewerkersavond@gmail.com
- Ik kom met partner ja / nee
- Ik eet graag mee om 19 uur ja / nee
- Ik sluit aan bij het avondprogramma om 21 uur ja / nee
PS. de afgelopen jaren loopt het animo voor de medewerkersavond steeds
verder terug. Hier willen we graag wat aan doen en dat kan alleen maar
door jullie aanwezigheid! We hopen dan ook op een grote opkomst om er
zo een mooi feest van te maken.
We zien jullie graag op 25 mei!
Sportieve groet,
Blauw wit 3
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Resultaten zaalvoetbal

Voor de zaalteams zijn het momenteel de laatste loodjes van de
competitie alweer. Het eerste en tweede spelen in totaal nog 3 wedstrijden
en dan zit het seizoen er al weer op.
Ondertussen kijken we ook al een beetje naar het volgende seizoen. Zo
het er nu voor staat zullen we ook volgend seizoen met twee teams aan de
competitie deel kunnen nemen. Een aantal spelers stopt, maar daar staan
ook een paar nieuwe spelers tegenover. Maar beide teams zitten nog niet
ruim in hun jasje, dus er kunnen zeker nog spelers bij.
Zaal 1
Op 12 april liet het eerste team zien het voetballen nog steeds niet te zijn
verleerd. Uit bij Robur et Velocitas 1 liep alles weer als vanouds en ook de
doelpunten vielen op de goede momenten. Zo werd de eerste gewonnen
uitwedstrijd van het seizoen er direct een met ruime cijfers: 2-8.
Ook een week later was het team goed op dreef en won met 4-2 van
DAVO. Tegen wat hoger geklasseerde teams als Epe 1 (5e, 5-6 verlies) en
Andarinyo 1 (gedeeld 1e, 4-5 verlies) werden goede wedstrijden gespeeld,
maar werd steeds nipt met 1 doelpuntje verlies verloren.
De laatste wedstrijd wordt 10 mei gespeeld tegen wederom Robur
et Velocitas. Inmiddels heeft Holten 1 zich teruggetrokken uit deze
competitie waardoor de 10e plaats nu tevens de laatste plaats is. Stijgen
is ook niet meer mogelijk. Ondanks dat deze klassering recht geeft op
klassebehoud zal het team volgend seizoen waarschijnlijk op eigen
verzoek toch een klasse lager gaan spelen.
Zaal 2
Op 5 april werd de laatste onderlinge wedstrijd tegen v.v. Holten gespeeld,
de altijd lastige “uitwedstrijd” tegen Holten 3. Ondanks de compacte
verdediging vond Holten toch het gaatje voor de openingstreffer. Maar al
snel zorgde een bekeken schuiver buitenkantje voet voor de gelijkmaker.
Nog voor rust wist Blauw Wit via een snelle uitbraak ook de 1-2 te scoren.
Na rust moest Holten komen en ruimte weggeven. Dit leidde eerst tot
de 1-3, maar vervolgens ook met nog 5 minuten te gaan tot 2-3. In een
spannende slotfase wist zaal 2 de verdediging gesloten te houden en de
overwinning over de streep te trekken.
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Hierna werd ook nog uit bij RDC 5 gewonnen in een wedstrijd waarbij
steeds op het juiste moment werd gescoord om de tegenstander nooit
het gevoel te geven dat er nog wat te halen viel. Thuis tegen Extudiantes
Zwolle werd ook een goede en mooie wedstrijd gespeeld, maar hier was
de tegenstander net iets beter en viel de score de verkeerde kant op.
Met nog twee wedstrijden te gaan staat zaal 2 op een 9e plaats van 12.
Maar alles staat dicht bij elkaar dus het kan nog alles tussen de 7e en 11e
plek worden.

Jeugdtoppers
In deze Blauw-Witter lezen we een leuk
wedstrijdverslag van de JO11-2. Een groep
meiden van de MO13 hebben een wedstrijd
bezocht van de Oranje Leeuwinnen. Ook lezen
we over Gossob Awad, hoe gaat het met hem bij
PEC Zwolle?
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!
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Wanneer kan ik weer een telefoontje van de
hoofdtrainer verwachten Egbert?
Roy Vrieling
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Van ’t jeugdbestuur
Hebben er nog leuke activiteiten of gebeurtenissen plaatsgevonden?
Uiteraard!
Vrienden- en vriendinnendag
Je kunt het haast niet gemist hebben, deze topdag! Maarliefst 129 (!)
kinderen tot van 4 tot 11 jaar, namen de moeite om naar ’t Vletgoor te
komen. Lid of geen lid, links/rechts, of zelfs tweebenig, het maakte niet
uit, iedereen was welkom. Onder aanvoering van een hoop enthousiaste
vrijwilligers werden er leuke voetbalactiviteiten bedacht en uitgevoerd.
Iedereen die aan deze mooie dag heeft bijgedragen: bedankt!
Verlenging trainers
Ook is het jeugdbestuur is de afgelopen tijd, samen met de technische
commissie, druk bezig geweest om met de trainers te verlengen. En met
succes! Waar al eerder bekend werd dat Ton Meussen al voor volgend
seizoen had getekend, zijn Marco Schuiterd, Lucas Woearbanaran, René
van den Berg en Rianne Brummelman (fysio) daarbij gekomen. We zijn
bijzonder blij dat we de continuïteit hebben kunnen waarborgen en van
daaruit verder kunnen bouwen. Benieuwd hoe de verdeling is van de
trainers? Check onze website!
Lotenactie
Alle jeugdspelers hebben weer de nodige loten verkocht. Wij willen
iedereen bedanken die bijgedragen hebben aan de verkoop van de loten.
Want je zoals je wellicht wel weet: de opbrengst is voor de jeugd!
JO17-1 uit de beker
Helaas mocht het niet zo zijn, onze JO17-1 heeft de bekerfinale niet
gehaald. JO17-1 had het betere van het spel, maar toch werd er met 2-1
verloren van de SDOL JO17-1 uit Luttenberg. Het was ook haast iets te
mooi om waar te zijn om gewoon even de dubbel te pakken dit seizoen….
Ook de afgelopen periode is weer gebleken hoe schrijnend, maar
tegelijkertijd ook hoe mooi het is dat elke weer dezelfde scheidsrechters
er op het veld staan. Dat er een tekort is aan scheidsrechters is duidelijk,
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elke vereniging heeft er mee te maken. Het geeft echter wel te denken.
We mogen bijzonder blij zijn dat ze het maar elke week willen doen. Het is
makkelijk om te zeuren langs de kant of het wel/geen penalty of wel/geen
buitenspel is, ondanks dat een vlaggenist soms vlagt of niet. Langs de kant
wordt er dan wel eens wat geroepen of de discussie aangegaan, omdat
iedereen fanatiek is. Ik heb er zelf over nagedacht, als we het allemaal
beter weten langs de kant moeten we vooral niet gaan zeiken en zelf gaan
fluiten. En dat geldt ook voor mij!
					

Marten Hulleman

Bezoek wedstrijd Oranje
Op vrijdag 5 april hebben we een leuk uitje gehad. Wij zijn met 15 meiden/vrouwen naar Nederland – Mexico geweest. Wel van de vrouwen
natuurlijk. We moesten bij Burgers Zoo parkeren, eerst dachten we dat we
naar de dierentuin gingen. Daar stonden de bussen die ons wegbrachten
naar het stadion. Toen we bij het stadion aankwamen, was er een hele
lange rij waar wij moesten inchecken. Gelukkig ging het wel snel.
De sfeer in het stadion was zoals altijd weer geweldig. We waren erg
enthousiast om de Oranjeleeuwinnen weer in actie te zien. Nederland
had erg veel kansen gehad alleen gingen ze er niet in de meeste gingen
NAAST het doel en OVER het doel. Helaas gingen er maar twee in. De uitslag was 2 – 0 voor Nederland!!
Na de wedstrijd gingen we weer met de bus naar Burgers Zoo. We gingen
ook nog naar de Mc Donald’s. Rond 00:30 waren we weer thuis. De wedstrijden in Frankrijk gaan we natuurlijk ook volgen.
Renske Aaftink
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Wedstrijdverslag JO11-2
De uitwedstrijd in Bathmen tegen ABS op zaterdag 23 maart jl. was er één
voor in een lijstje: beide teams hadden spannende aanvalsacties door de
voorhoede, stevige verdediging achterin, fantastisch werk van de keepers,
en niet te vergeten de nodige corners, slidings en tackles. De spelers van
Blauw Wit’66 en ABS waren echt aan elkaar gewaagd en dan is het extra
cool om uiteindelijk te winnen met 0-3! Cas, Daan H., Daan D., Milos,
Djemo, Frank, Mees, Noah en invaller Kylian speelden een supermatch
waar nog lang over nagepraat werd.
Bij de eerstvolgende wedstrijd op 6 april bleek die honger naar winst nog
steeds aanwezig. Gelukkig maar, want de tegenstanders waren de geelrode koplopers uit Wesepe. Super dat inleners Bosse, Kris en Bas van A.
van JO11-1 ons team kwamen aanvullen. Het werd een megaspannende
pot waarbij zowel trainers als ouders langs de lijn steeds uitbundiger
werden. Nadat Frank één bal bij de tegenstanders in het goal wist te
poeieren en Wesepe daarop als antwoord slechts één tegengoal had,
was voor Wesepe duidelijk dat met ‘BW JO11-2’ niet te spotten valt. De
koplopers kwamen voor de winst maar gingen met één punt naar huis. Dat
biedt perspectief voor de poule.
Helaas had ons team in de wedstrijd van 13 april behoorlijk te lijden van
de Koningsspelen de vrijdagochtend ervoor. Djemo en Daan H. waren
afwezig en Daan D. was ziek. Ter vervanging gingen de toppers Sophie en
Nova van MO11 mee. Daarmee hadden we geen wissels en was het dus
zaak dat iedereen overeind bleef staan. Helaas viel Cas voortijdig uit door
een enkelblessure en Frank door een rugblessure. De sterke tegenstanders
kregen 13 ballen langs onze keeper in het goal en bij ons scoorden Noah
en Milos beiden een mooi doelpunt.
De komende weken hebben de spelers tijdens de meivakantie tijd om
weer effe op krachten te komen en klaar te zijn voor de returnwedstrijd
tegen Heeten JO11-3G op 11 mei. En die match willen ze maar wát graag
winnen!
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Gossob Awad, (sowieso) nog ’n jaartje
PEC.

Na een paar seizoenen behoorlijk indruk te hebben gemaakt bij eerst JO93 en daarna JO9-1 werd Blauw Wit lid Gossob Awad vorig jaar gescout
door PEC Zwolle.
Natuurlijk een droom die uitkomt, maar ook een droom die veel vraagt
van de overige gezinsleden. Het was dan ook niet altijd een makkelijk
jaar, maar wel een heel leuk voetbaljaar. Een heel seizoen spelen met PEC
JO10-1 tegen bijvoorbeeld, Ajax, Feyenoord, PSV, maar ook tegen veel
buitenlandse teams, wie wil dat nou niet?
Maandag 29 april volgde het evaluatiegesprek , gelukkig waren de trainers
erg te spreken over Gossobs ontwikkeling. De boodschap was helder, hij
mag er nog (minimaal) een jaar bij aanknopen!
Een mooie prestatie waar Gossob en het hele gezin best trots op mogen
zijn.
Daarnaast is het voor Blauw Wit een mooi compliment dat Gossob
na vrijwel iedere wedstrijd of training bij PEC meteen doorrijdt naar ’t
Vletgoor (om daar weer verder te voetballen). Oude liefde roest niet zullen
we maar zeggen!
Veel succes volgend jaar!

‘‘

‘‘

Ik kan alles!
Johan Stam
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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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