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Van de voorzitter
Afgelopen jaren bleek dat incidenteel en bij bijzondere omstandigheden
een enkel team van onze vereniging de mogelijkheid had op een zondag
een wedstrijd of toernooi te spelen. Echter volgens artikel 3 van de 24 mei
1966 opgestelde statuten is voetballen op zondag niet toegestaan:
Artikel 3, DOEL
1.
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met
uitzondering van de beroepsvoetbal sport en met uitsluiting van de
zondag als wedstrijddag.
We zijn inmiddels 50 jaar verder en leven daarmee in een andere tijd, een
tijd waarin het de vraag is of de statuten op dit punt nog voldoen. Toen wij
bijvoorbeeld in het kader van ons jubileum met de gehele jeugd zondag 1
mei jl. de wedstrijd Heracles Almelo - ADO Den Haag bezochten, was het
voorafgaande die wedstrijd de F jeugd niet toegestaan in Blauw Wit tenue
een toernooi in het stadion te spelen. Conform de statuten inderdaad.
Nu lijkt het me niet dat een bestuur bestuurt op basis van incidenten, op
basis van de dagkoersen of de waan van de dag om ’t zomaar ’s te zeggen.
Maar juist gezien de behoefte om op dit specifieke punt duidelijkheid
en ruimte te verwezenlijken voor de langere termijn - ter besluitvorming
de komende Ledenvergadering van 14 november as. - een voorstel dat
inhoudelijk wat meer overeenkomstig de huidige tijdsgeest is.
Een tijdsgeest waar in bepaalde situaties het wenselijk kan zijn de zondag
als wedstrijddag niet langer uit te sluiten. Het bestuur stelt daarom voor de
statuten als volgt aan te vullen:
Artikel 3, DOEL
1.a.
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met
uitzondering van de beroepsvoetbal sport en met uitsluiting van de
zondag als wedstrijddag.
b.

In geval van bijzondere omstandigheden en slechts incidenteel
besluit het bestuur dat de zondag een wedstrijddag is.
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Met het niet langer buitensluiten van de zondag als een enkele keer een
wedstrijddag, wordt de mogelijkheid gecreëerd waar nodig aan de wensen
van een team tegemoet te komen en die dag te voetballen onder de naam
van z.v.v. Blauw Wit ’66. Uiteraard staat de z van z.v.v. Blauw Wit ’66 voor
zaterdag. We zijn sinds 1966 en daarmee al ruim een halve eeuw lang een
zaterdag voetbalvereniging en dat willen we blijven!
Wim Borghuis

Bedankt

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen en de
kaartjes die ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen. Dat doet een
mens goed.

‘‘

Groeten en ik hoop jullie zo snel mogelijk weer te zien.

Ali Koning

‘‘

Wie legt die nieuwe mat, Teuntje
Schuppert?
Jan Stam
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Agenda Seizoen 2016-2017
4 November 2016
14 November 2016
19 November 2016

Kaartavond
Jaarlijkse Ledenvergadering
Voetbalspullen verkoopdag

2 December 2016
17 December 2016
23 December 2016
30 December 2016

Kaartavond
Oudejaarsborrel
Beldman toernooi
Nacht van Blauw Wit

7 Januari 2017		
7 Januari 2017		
27 Januari 2017

Seniorentoernooi 7-7
Nieuwjaarsreceptie
Gerrit Dikkers toernooi

3 Februari 2017

Kaartavond

3 Maart 2017		

Kaartavond

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

		December
27 november		8 december
		Februari
22 januari		2 februari
		Maart		5 maart		16 maart
		Mei		16 april		27 april
		Juni		21 mei			1 juni
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ECHT GENIETEN !
Deze week (rondom 26 oktober) strijden de laatste 32 clubs om de KNVBbeker, met maar liefst tien amateurclubs; drie van de tien maken zelfs kans
om bij de laatste 16 te geraken. IJsselmeervogels – Kon. HFC, Spakenburg
– ASWH en VVSB – Katwijk, de winnaars gaan sowieso door.
Hoe voorspelbaar is deze toch nog altijd favoriete kortste route naar
Europees voetbal? Van de laatste 6 bekerwinnaars waren er vier van
buiten de traditionele top-drie: FC Groningen, PEC Zwolle, AZ en FC
Twente haalden zo Europees voetbal.
Dat vind ik het mooie van bekerwedstrijden: er moet gewoon een
winnaar uitrollen, is het niet na 90 minuten, dan wel na 120 minuten of
zelfs strafschoppen. Je merkt al heel vlug in de poulewedstrijden van de
CL en EL dat ploegen gaan gokken op een puntje, of straks in de eindfase
niet eens de punten meer nodig hebben….draken van wedstrijden of
‘salonremises’ zijn nu niet bepaald reclamemakers voor het huidige
voetbal.
Nee, verrassingen zijn altijd mogelijk: Vier jaar geleden werd Montpellier
kampioen van Frankrijk, boven de gevestigde namen als Paris SG, Monaco
of Lyon; vorig jaar werd Leicester City zeer onverwacht kampioen van
misschien wel de mooiste (en duurste) competitie, waar Aziatische of
Russische geldschieters (Manchester City / United, Chelsea, Arsenal,
Liverpool) zich nog eens achter de oren krabden: LEICESTER ??
Om bij het bekervoetbal te blijven: deze lente haalden de amateurs van
VVSB (Noordwijkerhout) de halve finales (waarna FC Utrecht de sensatie
bedierf), het zal me niet verbazen als er binnen niet al te lange tijd een
wonder geschiedt: GVVV promoveert naar de Jupiler League, Kozakken
Boys wint de bekerfinale en AFC keert terug in de eredivisie !
Dat onvoorspelbare blijft voor mij puur genot.
Alex
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OPENING KUNSTGRASVELD

Dinsdag 4 oktober is het kunstgrasveld van Blauw Wit officieel in gebruik
genomen. Hoewel er al sinds medio augustus op het veld wordt gespeeld
is het realiseren van het kunstgrasveld een mijlpaal waar even bij stil
werd gestaan. Een ruime afvaardiging van B&W, gemeenteraad, politieke
partijen, sportraad, en aannemer had de moeite genomen hiervoor
naar sportpark ‘t Vletgoor te komen. Vanuit de club waren hierbij naast
het bestuur ook de terreinbeheer groep uitgenodigd en de “kunstgras
projectgroep” die het hele project van begin tot eind had geinitieerd en
begeleid. In dit jubileumjaar voor Blauw Wit waren ook de 6 leden van het
eerste uur uitgenodigd om deze mijlpaal voor Blauw Wit mee te vieren.
Speciale gast was Herman Stiekema van Hulzense Boys die Blauw Wit
geheel belangeloos had geadviseerd vanuit zijn ervaring als projectleider
van de aanleg van kunstgras bij Hulzense Boys.
Voorzitter Wim Borghuis gaf de genodigden een overzicht van het
verloop van het project. Eind 2013 kwamen er signalen dat er binnen de
gemeente mogelijk draagvlak te vinden zou zijn om de problemen met
bespeelbaarheid van velden op ‘t Vletgoor op te lossen middels kunstgras,
een lang gekoesterde wens van Blauw Wit. Er werd een speciale kunstgras
projectgroep gevormd die gemeentebestuur en politieke partijen
probeerde te overtuigen van nut en noodzaak van zo’n kunstgrasveld.
Nadat het kunstgrasveld eenmaal definitief in de gemeentebegroting was
opgenomen was deze groep ook intensief betrokken bij de realisatie van
het veld. En bij het organiseren van acties om extra fondsen te verzamelen
voor het bekostigen van verlichting en beregening die voor rekening
van de club kwamen. Medio augustus werd zo door aannemer Sallandse
United een veld opgeleverd dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Blauw
Wit is daarmee de eerste club in heel Europa met een kunstgrasveld van
de Chinese leverancier CNC.
Mooi is dat door inzet van Dick Beldman een aantal sponsoren zijn
gevonden om gelijktijdig ook een pannakooi voor de jeugd te realiseren.
Hierdoor kan bij Blauw Wit nu echt iedereen voetballen op een
kunstgrasveld.
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De officiele openingshandeling werd verricht door de leden van de
kunstgras projectgroep bestaande uit Wim Borghuis, Erik Huzen, Johan
Bolink en Gert Jan Harbers. Gezamenlijk “schoten” zij onder luid applaus
het veld open met een spaghetti kanon.
Hierna speelde het eerste elftal een wedstrijd tegen FC Twente jongens
onder 19 (voorheen jongens A1) dat uitkomt in de landelijke eerste divisie.
Dit werd een aantrekkelijke wedstrijd waarin Blauw Wit zeker in de eerste
helft goed tegenstand bood. Blauw Wit kwam zelfs op voorsprong door
een doelpunt van Paul Kuipers en ging met een 1-0 voorsprong rusten.
In de tweede helft liet FC Twente JO19 zien dat eerste divisie toch een
maatje grote is dan de derde klasse zaterdag. Een aantal fouten in de
verdediging werden genadeloos afgestraft waardoor FC Twente de
wedstrijd snel omkeerde en uiteindelijk met 4-1 wist te winnen. Al met
al was het een vermakelijke wedstrijd voor het publiek en een passende
wedstrijd bij de realisatie van dit mooie kunstgrasveld.

Van de ledenadministratie
Alle mutaties z.s.m. doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
 of telefonisch onder nummer 0548-362512
Nieuw:
• E. (Esther) Hoentjes, senior-dames 35+, Lendenweg 8, 7245 PH Laren
(Gld.), tel.: 0573-400904, lidnr. 2206 / RX-BY-91U
• A. (Anita) Kroeze, senior-dames 35+, Dochterenseweg 8, 7245 NM
Laren (Gld.), tel.: 06-19959499, lidnr. 2207 / BS-BW-57N
De Blauw-Witter
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• M. (Mirte) Dekker, junior-meisjes, Kolweg 7, 7451 AA Holten, tel.: 0548366225, lidnr. 2208 / QG-PZ-21E (van vv Holten)

• L. (Linske) te Beest, pupil-meisjes, Nagelhoutstraat 18, 7451 EE Holten,
tel.: 0548-546378, lidnr. 2209 / RY-ZS-35T, geb. 5-9-2008

• Y.C.J. (Yvo) Kleinherenbrink, pupil, Diessenplasstraat 7, 7451 AA Holten,
tel.: 0548-787395, lidnr. 2210 / RY-ZS-35T, geb. 5-9-2008

• H.F. (Ferdi) Lichtenberg, senior-35+, Keizersweg 8, 7451 CS Holten, tel.:
06-55156083, lidnr. 2211 / BN-TG-56D
• I. (Ilona) Oolbekkink, junior-meisjes, Waardenborchstraat 26, 7451 GJ
Holten, tel.: 0548-364661, lidnr. 2212 / SB-SX-618

Verhuisd:
• R.. (Robert) Stam, senior, nieuw adres wordt: Kenemansstraat 4, 7451
EJHolten, tel.: 06-55127244, lidnr. 1222 / FF-XQ-03X
• M.H.. (Martijn) Jansen, senior-ns, nieuw adres wordt: Vianenweg 21a,
7451 TD Holten, tel.: 06-51955422, lidnr. 0789 / BN-TG-16Z, wordt
tevens weer spelend lid 35+
• A. (Arnoud) Beldman, senior nieuw adres wordt: Tenderlaan 23, 733 AJ
Apeldoorn, tel.: 06-21293697, lidnr. 1015 / BN-TG-84K, wordt tevens
niet-spelend lid
Afmelding:
• G.A. (Gaby) Wasch, pupil-meisjes, Churchillstraat 111, 7451 ZD Holten,
lidnr. 2051 / QK-MB-662
• J. (Jasper) Paalman, junior, Borkeldsweg 83a, 7451 TB Holten, lidnr. 1511
/ GK-GS-55D
• C. (Christian) Heusinkveld, senior, Akker 2-004, 7451 CT Holten, lidnr.
2109 / QT-HL-64C
• C.M. (Casper) Kolkman, senior, Kieftenbelt 7, 7451 VJ Holten, lidnr. 1235
/ FK-BY-30S
Renger Veldhuis
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100e Reclamebord !!!!!

Voorafgaand aan de opening van het nieuwe kunstgrasveld en
pannaveldje op 4 oktober j.l. mochten wij het 100e !!! reclamebord in
ontvangst nemen.
Hester Wijenberg van Secretary Solutions was persoonlijk op het sportpark
aanwezig om het bord te overhandigen en ons te feliciteren met het
nieuwe hoofdveld. Ook onze leverancier van de borden, André Heetkamp
van Reclamemakers Holten, was aanwezig en ontving een woord van dank
voor de goede samenwerking.
In april stond in de Blauw-Witter dat het streven was om in het
jubileumjaar het 100e reclamebord te contracteren. Dat dit al begin
september het geval zou zijn is een grote meevaller en heeft zeker te
maken met het prachtige nieuwe hoofdveld waar ook de reclameborden
deel van uitmaken.
Inmiddels staat de teller op 104 en blijft elke aanmelding voor een
nieuw bord van harte welkom!! In de volgende Blauw-Witter zullen alle
bordsponsors met naam genoemd worden.

Dick Beldman
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Kledingsponsors
Zoals in een vorige Blauw-Witter al vermeld, in dit nummer aandacht
voor onze diverse kledingsponsors. Deze vorm van sponsoring is bijna
niet meer weg te denken. Vanaf 1997 spelen de Blauw Wit teams in een
outfit welke door een ondernemer beschikbaar is gesteld. Als hoofddoel
hadden we destijds en hebben we nog steeds, dat alle teams er qua
uitrusting verzorgd uit zien. We doen een klemmend beroep op spelers en
begeleiding zuinig met de geschonken kleding om te gaan.
Een extra service naar onze voetballers is dat alle shirts in het clubhuis
worden gewassen door onze fantastische wasdames Anke en Toos. Een
dikke pluim namens heel Blauw Wit !!!
De kledingsponsors voor het seizoen 2016 - 2017 (incl. zaal) zijn:
De Poppe restaurant zalencentrum
Wedstrijdkleding en inloopshirts 1e elftal
Leferink administratie kantoor
Presentatie, trainingspakken en winterjacks 1e elftal
Kleding van 2 pupillenteams
			
Autobedrijf Erik Huzen
Kleding 2e elftal & kleding juniorenteam
				
Selekt Sport & voetbalspecialist Rijssen
Trainingspakken en inloopshirts 2e elftal
Kleding zaalteam & 2 teams vrouwen 35plus
		
Eetcafé t’Klavier		

Bouwbedrijf Pinkert

Slijptechniek Enter		

Sportschool Optimus

Borghuis en Soer dakdekkers

Rijschool Holten

F M H Pompservice		

Urker Vishandel

ABL Boomverzorging		

EP: Van Bruggen
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Disholt slijperij Keizersweg

Autobedrijf Stukker

Woody’s Pancakes & Steak

Marjo bloemen

Bemei RVS bewerkingen

SMG Winkelinrichting

Kapsalon Elegant Larenseweg

Tempomark Markelo

Ter Steege Bouwbedrijf

Egberts Sport Kerkstraat

Reclamemakers Holten

Autobedrijf Pots		

Coach-jacks jeugdafdeling: Enkco Foodgroup
				Itanex automatisering
				Klein Boonschate hoveniers
				SMG Winkelinrichting
Clubhuismedewerkers:

Enkco Foodgroup

Trainingsjacks Dames 1:

DeGoede.Com Brummen

Onderhoudsgroep:
Profimex Rijssen
				
Al met al kunnen we zeer tevreden over onze kledingsponsors. Laten we
ervoor zorgen dat deze sponsors, o.a. door zuinig om te gaan met de
outfit, ook tevreden zijn over ons.

‘‘

Dick Beldman

‘‘

Youri Noorlander kon best wel goed
voetballen herinner ik me van vroeger
Roy Vrieling en Marco van Dijk
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1500 wedstrijden voor Dick Beldman

Ons erelid Dick Beldman heeft zaterdag 15 oktober jl. zijn 1500e wedstrijd
voor de KNVB gefloten. Dat was in Deventer, de wedstrijd FC RDC - SEH
(3e klasse C), uitslag 1-3.
Sinds 1969 fluit hij voetbalwedstrijden. “Ik ben ooit noodgedwongen begonnen bij de pupillen. Anders ging de wedstrijd niet door. Eigenlijk was
ik zelf een vrij onbeholpen voetballer, dus iedereen zei tegen me ‘ga toch
fluiten en daar je hobby van maken’, dat heb ik maar gedaan.” Zijn recept voor een rustige wedstrijd: “Je moet duidelijk zijn én rustig blijven.”
In 1972 begon hij een scheidsrechtercursus en in 1974 floot hij de eerste
officiële wedstrijd: Holten B2 – SVZW B4.
Na diverse promoties werd Dick vanaf 1987 aangesteld bij de landelijke
hoofdklasse van de zaterdagamateurs. Bijna 20 jaar heeft hij wedstrijden
geleid op hoog niveau met bekende toppers in de Bollenstreek (Katwijk,
Quick Boys, FC Lisse, Rijnsburgse Boys), Spakenburg (IJsselmeervogels en
Spakennburg) en Kampen (Go Ahead K en DOSK).
Absoluut hoogtepunt waren de algehele kampioenschappen van Nederland, waarvoor Dick drie keer is aangesteld.
In 1993 (22 mei) leidde hij de strijd tussen Kozakken Boys en Katwijk: 0-2,
in Werkendam voor 3000 toeschouwers.
In juni 1996 floot hij de wedstrijd Scheveningen – Hoek (1-1) waar zelfs
met rotte eieren werd gegooid.
“Bij duidelijkheid is iedereen gebaat. Als je even twijfelt, dan merken de
voetballers dat meteen. Dan ben je weg”, aldus de strenge doch rechtvaardige arbiter.
In de 50 jaar op het voetbalveld heeft hij de sfeer zien veranderen. “De
verhouding publiek, scheidsrechters en spelers is anders geworden. Het
is net als bij een schoolklas. Een docent treedt nu ook anders op dan de
schoolmeester van vroeger. Maar wat er soms gezegd wordt langs de zijlijn, dat liegt er niet om.”
Kunstgras
Onlangs hebben scheidsrechters nog 58 nieuwe spelregels moeten leren.
“Die ken ik niet allemaal uit mijn hoofd hoor.” Ook maakt Beldman zich
nog niet echt zorgen over de discussie rondom kunstgras. “We moeten
ons niet van de wijs laten brengen door één televisieprogramma. Laten we
het eerst maar eens rustig uitzoeken, of die korrels wel echt kankerverwekkend zijn.”
De Blauw-Witter

november 2016

12

Senioren update
Eerste
Blauw wit 1 kende na een wisselvalige voorbereiding een goede start in de
competitie zoals in het vorige nummer al was te lezen. Daarna volgen er 2
veel mindere wedstrijden. Uit tegen Wilhelminaschool in Hengelo en thuis
tegen VV Bergentheim. De overeenkomst tussen beide wedstrijden is dat
er in de openingsfase goed wordt gevoetbald maar na een ongelukkige
openingsgoal voor de tegenstander de nederlaag alsnog ruim uitpakt. Met
4-1 in Hengelo en 1-7 thuis tegen Bergentheim waren de cijfers fors.
Inmiddels is Arian Vorkink weer aangesloten bij het eerste elftal. Of het aan
hem lag weet niemand, maar het eerste speelde met hem tegen Rijssen
Vooruit weer de gehele wedstrijd degelijk en wist verdiend de 3 punten
te pakken. Hierdoor ziet de stand er weer een stuk beter uit. Het eerste
staat weliswaar nog steeds op de 10e plaats, maar ook slechts 3 punten
achter de nummer 4 DES. De komende weken zal deze lijn moeten worden
doorgetrokken om echt aansluiting te krijgen.
Tweede
Met 1 punt uit de eerste 7 wedstrijden is een valse start misschien nog een
understatement. Het niveau van het elftal van trainer Eric Deijk is zowel in
de voorbereiding als in de competitie wisselvallig. De meeste wedstrijden
kennen periodes met verzorgd voetbal en een goede veldbezetting, maar
de doelpunten voor Blauw Wit blijven op die cruciale momenten vaak uit.
Individuele fouten of een gebrekkige omschakeling leiden vervolgens dan
vaak de doelpunten van de opponent in kwestie in. Halverwege oktober
is de groep bij elkaar gebracht om te reflecteren op de teleurstellende
opening van het seizoen. Inzet van spelers op trainingen, het (te) sociale
beleid van de trainer en verkeerde keuzes van spelers op individueel
niveau tijdens wedstrijden werden genoemd als mogelijke oorzaken van
de slechte seizoensstart. Op de daaropvolgende training werd duidelijk
dat de evaluatiesessie van waarde was en ook tijdens de wedstrijd tegen
DOS ’37 (0-0) waren tekenen van herstel zichtbaar. Ondanks dat 1 punt uit
7 wedstrijden niet veel perspectief biedt, zijn de spelersgroep en de trainer
positief over het vervolg van de competitie. Gelukkig heeft het 2e-elftal
tot op heden weinig last van (langdurige) blessures en heeft het vaak de
beschikking over spelers van het 1e-elftal.
De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:		 Anthon van Wijngaarden, Oranjestraat 58
Coördinator A- en B:
(ook) Anthon van Wijngaarden
Coördinator C- en D:
André Schuppert, Molenbelterweg 7
Coördinator E-, F-, en Mini ’s: Anja Huzen, Oranjestraat 49
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren

tel. 361211 / 06-13634997
tel. 363670 / 06-51870842
tel. 365196 / 06-22243769
tel. 06-27161597

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

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

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

Bram Freie / Marco Schuiterd
Eric Deijk

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

Niek Hegteler

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

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL (2 teams):
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator en trainer:				
Gerrit Dikkers		
tel. 367551
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Derde
Een mix van plezier maar toch ook prestatie staan bij het 3e elftal voorop.
De wedstrijden willen graag gewonnen worden, maar mede door blessures
en wisselingen in het elftal gaat het voorlopig nog moeizaam met het 3e,
uit 5 wedstrijden werden 4 punten gehaald. We hopen dat het lukt om
minimaal 20 punten te halen om zo bovenin het rechterrijtje te eindigen.
In de beker zijn we helaas uitgeschakeld na een spannende wedstrijd
tegen een topper uit de 4e klasser. In de laatste 10 minuten werd er met
0-2 verloren, wat betekende dat Colmschate’33 zat. 2 doorgaat naar de
knockoutfase en dat het bekerseizoen van het 3e erop zit.
Helaas is er binnen dit seizoen al wederom het nodige veranderd in het
3e. Freddy Dijkink heeft in het begin van het seizoen al aangegeven dat hij
te druk is met zijn werkzaamheden op zaterdag en dat hij voorlopig niet
voetbalt. Jasper Kampman heeft ook aangegeven dat hij per direct stopt
met voetbal, maar wel graag bij het team betrokken wil blijven. Jasper
heeft sinds zijn terugkomst ontzettend veel pech gehad met blessures
(enkel, schouder). Elke keer als hij net weer wedstrijdfit was volgde er een
blessure. We willen Jasper bedanken voor bewezen diensten!
Arian Vorkink vertrekt terug naar de selectie, waar ze zijn uitmuntende
verdedigende kwaliteiten wederom kunnen benutten. Rond de winterstop
wordt geevalueerd waar Arian na de winterstop gaat voetballen. We willen
ook Arian bedanken voor de bewezen inzet!
Vijfde
Het vijfde team heeft mede door verjonging van het team een goede sfeer.
De training opkomst is goed maar het team heeft wel de laatste weken
te maken gehad met veel blessures. Lenen van andere elftallen ging met
goed overleg prima. In de competitie levert dit tot nu toe een 8e plaats op
met 8 punten uit 6 wedstrijden.
Zaterdag(22/10) zijn we weer een beker een ronde verder gekomen door
DZC 10 te verslaan, door zelf maar 1 doelpunt gemaakt in de laatste
minuut en winnen met 3-2.
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Interview
1
2
3
4

Naam
Geboren
Beroep
Wat lees je het eerste in de
Blauw-Witter?
5
Voetbalgeschiedenis
		
6
Club Nederland
7
Club buitenland
8
Speler Nederland
9
Speler buitenland
10
Mooiste doelpunt ooit
11
Mooiste wedstrijd ooit
12
Stadion
13
Tenue
14
Internet en voetbal
15
Trainer binnenland
16
Trainer buitenland
17
TV-commentator
18
Oranje
19
Voorspelling eredivisie
20
Voorspelling Champions
League
21
Favoriete eten
22
Favoriete TV-programma
23
Favoriete vakantieland/-plek
24
Favoriete film
25
Wie verdient er een
koninklijk lintje
De Blauw-Witter

Edwin Aaftink
3-2-1972
Grondwerker GWW
Zaalverslagen
Begonnen in C, t/m 2e als keeper,
nu zaalvoetbal
FC Twente
geen favoriet
Vincent Janssen
Messi
Van Basten EK finale 1988
Nederland- Spanje WK Brazilië
Grolsch Veste
Blauw Wit
Eredivisie, UEFA/Champions league
René Hake
Ronald Koeman
Jack van Gelder
Moet alles geven wat ze waard zijn
Feyenoord
Barcelona
Hollandse pot
CSI
Nederland
James Bond
De wasdames van Blauw Wit

november 2016

17

Nieuwe website in de lucht!

We zijn verheugd te kunnen melden dat de compleet vernieuwde website
van Blauw Wit inmiddels live is gegaan. De oude website was inmiddels
meer dan 10 jaar oud en voldeed niet meer aan alle eisen van de moderne
tijd. Op een PC was de site nog prima leesbaar, maar op tablets en
telefoons moest je als gebruiker regelmatig van links naar rechts scrollen
om alle informatie te lezen.
De nieuwe website, ontwikkeld door Kevin Vermeulen en Nico Abbink, is
ook op telefoons en tablets goed te raadplegen en past zich automatisch
aan. Zaken als een agenda die op de PC naast het nieuws worden getoond
worden bijvoorbeeld op de telefoon automatisch onder het nieuws
getoond.
De oude site had in al die jaren af en toe een “nieuw behangetje”
gekregen. Uiteraard heeft de site ook een complete re-styling ondergaan.
Tevens is er veel meer ruimte om foto’s te tonen bij artikelen op de site wat
tot een levendigere site gaat leiden. De kleuren Blauw en Wit blijven de
basis kleuren van onze site.
Een belangrijke verbetering is dat het veel eenvoudiger is geworden om
artikelen te plaatsen en meer mensen toegang te geven om (een deel
van) de informatie op de website actueel te houden. De gedachte is dat
commissies en elftallen meer mogelijkheden hebben zelf artikelen te
plaatsen of aan te passen, zodat niet voor alles de tussenkomst van de
internet commissie nodig is.
Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn, maar zal de komende
maanden in gang worden gezet. We willen met een kleine groep ervaring
opdoen, zodat we later in één keer de juiste instructies kunnen versturen.
Enthousiaste leiders (of anderen rond het team) die het leuk vinden snel na
de wedstrijd een verslag op de site te zetten etc. kunnen zich aanmelden
via webmaster@blauwwit66.nl om hiervoor in onze pilot mee te draaien.
Een website is nooit af en er zullen in de komende tijd nieuwe functies
worden toegevoegd om jou als bezoeker een goede beleving te geven.
Als commissie hebben we nog een paar ideeën, maar ideeën vanuit de
leden zijn uiteraard ook welkom. Dus heb je een idee hoe we de website
De Blauw-Witter
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verder kunnen verbeteren of zie je ergens een foutje meld dit dan via
webmaster@blauwwit66.nl. Artikelen, agenda items etc. voor plaatsing op
de website graag blijven sturen naar internetcie@blauwwit66.nl.
Egbert Rietberg

De terugkeer van de verloren zoon!!
Zaterdag 29 oktober speelde Blauw Wit de uitwedstrijd tegen Rijssen
Vooruit. Zwager Berend Jan Bril en ik (Johan Groeneveld was verhinderd) wandelden vlak voor de rust het sportpark op, we hadden eerst de
C-tjes in Broekland zien winnen.
Er vielen gelijk twee dingen op. Het scorebord stond nog op 0-0, opzienbarend na gemiddeld 4 a 5 goals tegen in de laatste wedstrijden! Ten
tweede zag ik, glurend over het veld, Arian Vorkink weer terug in ons elitekorps.
Een gevoel van opluchting en hoop maakte zich van mij meester. Arian,
kind van de club en vorig jaar gehuldigd voor 250 wedstrijden in het eerste elftal. Toen hij afscheid nam, had ik al zo’n gevoel dat hij nog niet klaar
was voor recreantenvoetbal. Voelde nog zo veel spirit in dat taaie lijf van
hem!
Gelukkig is hij nu terug waar hij thuis hoort, in het eerste elftal. Zijn onverzettelijkheid en wil om niet te verliezen straalde zaterdag weer af van ons
eerste!
We hielden sinds lange tijd weer de nul en Kay Schuppert maakte het
mooi af met twee goals! Iedereen die BW een warm hart toe draagt stond
weer te glimlachen na de wedstrijd, het pilsje smaakte weer!
Arian, ook al zou je maar 1 keer in de 14 dagen trainen, de middellijn niet
meer over komen, af en toe weg bent met autocrossen, het eerste elftal
heeft je onverzettelijkheid broodnodig!
En nu op naar de 300 , een nieuw jubileum, klinkt veel mooier dan 250!!!!
Gerrit ter Voorde
De Blauw-Witter
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VAN HET ALGEMEEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Wijziging in baaldagenregeling
In het vorige clubblad heb ik nog eens gewezen op de mogelijkheid voor
de senioren-, junioren- en pupillenteams van Categorie B (dat betreffen bij
ons alle teams, met uitzondering van het 1e en 2e elftal) om gedurende de
periode van 1 september tot en met de eerste zaterdag van maart twee
keer per seizoen een z.g. baaldag op te nemen.
Naderhand kwam ik er echter achter dat niet meer zo is. Ingaande dit
seizoen heeft de KNVB nl. besloten de baaldagenregeling af te bouwen.
Dit betekent dat er dit seizoen door ieder team nog maar één baaldag kan
worden opgenomen. en dat volgend seizoen de mogelijkheid tot van het
opnemen van een baaldag er niet meer is.
De argumentatie daarvoor is dat het in onderling overleg tussen clubs,
zonder tussenkomst van de KNVB, automatisch digitaal verplaatsen
van wedstrijden naar een tijdstip van 42 dagen (dus 6 weken) na de
oorspronkelijke wedstrijddag zoveel ruimte geeft om bij verhindering een
andere speelmoment te kiezen, dat de baaldagen kunnen vervallen.
Op zich is dat ook wel zo maar dat heeft wel tot consequentie dat
dan naar een avond moet worden uitgeweken, omdat de KNVB als
uitgangspunt heeft dat de geplande inhaaldagen in het speelschema
beschikbaar moeten blijven voor het opnieuw vaststellen van eventueel
afgelaste wedstrijden.
Resumé: Ieder team kan dus in dit seizoen één baaldag opnemen en in
volgende seizoenen niet meer.
Bekerresultaten
Alleen het 5e, VR1 en JO19-2 is het maar gelukt om hun poule te winnen
en zich zodoende te plaatsen voor de eerste knockout-ronde.
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Op zaterdag 22 oktober jl. hebben deze teams met wisselend succes hun
eerste knockout-ronde gespeeld, t.w.: ::
- DZC ’68 10 (Doetinchem) : 3-2.
5e
VR1
- Enter Vooruit VR2		
: BNO (Bezoekers Niet Opgekomen)
JO19-2 - DEO 19-1 (Dijkhoek bij Borculo):2-3.
Het 5e heeft dus de tweede ronde bereikt en naar mag worden
aangenomen VR1 ook, want in de regel wordt een team dat niet komt
opdagen uit het bekertoernooi verwijderd.
Voorts bekert het eerste zaalteam ook verder. Na in de eerste knockoutronde in sporthal ’t Mossink Excelsior ’31 13 met maar liefst 17-1 te
hebben werd verslagen werd in de tweede ronde Excelsior ’31 3 in Rijssen
krap met 3-4 geklopt.
Bij het “ter perse gaan” van dit clubblad was er nog niet geloot voor
volgende ronde.
Anton

Geslaagde koekactie
Op 14 oktober werd weer de jaarlijkse koekactie gehouden. Er werd weer
goed verkocht door de aanwezig jongens en meiden. Ook de opkomst van
ouders was goed zodat overal voldoende begeleiders voor de groepen
waren.
Ondanks dat een deel van de jeugd geen bijdrage kon leveren in verband
met een werkweek van school werden bijna alle koeken verkocht.
Hiermee kon er in totaal weer € 3733,- worden bijgeschreven door de
penningmeester ten behoeve van de jeugdafdeling.
Hester, Roy, Mariel
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Zaalvoetbal
Zaal 1
Op maandag 3 oktober werd er afgereisd naar Dronten voor de wedstrijd
tegen ASVD/Solana 2 waar een goede wedstrijd gespeeld werd met veel
kansen in de eerste helft. Beide teams maakten om de beurt een doelpunt
zodat er volop spanning was, Roy kreeg in de laatste minuut nog een
goede kans om de wedstrijd te beslissen; eindstand 4-4, toch weer een
punt.
Op donderdag 13 oktober uit in de bekerwedstrijd tegen Excelsior ’31 3
werd tegen deze 1e klasser opnieuw goed gespeeld en werden de snelle
counters goed opgevangen. Na 6 minuten kwam Excelsior op voorsprong
maar enkele minuten later scoorde ook Remon op aangeven van Matthijs.
Na een kwartier spelen scoorde Roy bij een strakke voorzet van Gert-Jan
bij een 2-tegen-3 situatie. Ruststand 1-2.
Na rust kwam Excelsior weer lanszij en scoorde Matthijs na een verre
uitgooi van Niek en maakte Excelsior met een verre zwabberbal opnieuw
gelijk. Met nog 7 minuten te spelen kon Arian na een rush al vallend de
vierde binnen tikken. Eindstand 3-4 winst en nu wachten op de volgende
bekertegenstander.
Op vrijdag 21 oktober thuis tegen Robur et Vlocitas uit Apeldoorn werd er
maar weinig gescoord en eindigde de wedstrijd in 1-1.
De geplande thuiswedstrijd op 25 oktober tegen HZC 1 uit Hattem werd
niet gespeeld door een baaldag aanvraag van HZC 1.
Met 5 punten uit 4 wedstrijden staat het 1e op een 7de plek.
Eerstvolgende wedstrijd wordt in ’t Mossink gespeeld op vrijdag 11
november 20:00 uur.
Zaal 2
In de 2e wedstrijd op vrijdag 23 september tegen DAVO 6 werd het lang
een gelijk opgaande strijd; door een snelle tegenstander en schoten van
ver werd er flink gescoord: ruststand 4-4.
In de 2e helft kwam Davo na 2 minuten op voorsprong maar hierna
scoorden Matthijs, Jan, Arjan en Matthijs elk. Eindstand 8-6 winst.
De wedstrijd gepland op dinsdag 4 oktober tegen Helios 4 ging niet door
wegens terugtrekking van dit team uit de competitie.
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Op vrijdag 21 oktober uit bij SK Turkuaz in sporthal Schalkhaar werd er
door SK Turkuaz flink gescoord en was het vissen voor Edwin: eindstand
11-3 verlies.
Op 28 oktober werd weer uit in Deventer gespeeld tegen Go Ahead. De
wedstrijd ging op en neer en beide teams namen beurtelings de leiding.
Toen Blauw Wit 2 minuten voor tijd op 5-6 voorsprong kwam leek Blauw
Wit aan de winnende hand, maar 30 seconden voor tijd viel toch nog de
gelijkmaker.
Met 4 punten uit 4 wedstrijden staat het op een 11 plek.
Gerrit Dikkers

Toegang tot Wifi bij Blauw Wit
Sinds deze zomer zit het clubhuis op een glasvezelverbinding. Inmiddels
is er ook een open Wifi toegangspunt gemaakt. Iedereen kan verbinding
maken met dit toegangspunt “Gasten z.v.v. Blauw Wit ‘66”, om verbinding
te maken moet je wel op de toegangspagina de algemene voorwaarden
accepteren.
Eerst moet je op je telefoon verbinding maken met het Wifi toegangspunt
“Gasten z.v.v. Blauw Wit ‘66”. De meeste telefoons zullen daarna vanzelf je
browser openen en onderstaande pagina tonen. Zo niet dan moet je op
jouw telefoon waarschijnlijk zelf je browser openen.

In dit scherm moet je het vinkje zetten bij “I accept the Terms of Use” en
daarna klikken op Continue. Bij sommige telefoons moet je naar rechts
scrollen om deze knop in beeld te krijgen.
Als je dit hebt gedaan heb je verbinding met de wifi van Blauw Wit en kun
je eenvoudige dingen als whatsapp en email gebruiken. Het downloaden
van grote bestanden zal niet lukken, er wordt slechts een beperkte
bandbreedte per gebruiker toegewezen.
De Blauw-Witter
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Jeugdtoppers
Pupil van de week Renske Aaftink vertelt over
haar ervaringen tijdens de wedstrijd van het
eerste die ze mocht mee maken. De teams van
JO13 en JO11 hebben genoten van een clinic van
het eerste team. We kunnen ook lezen hoe het
team JO9-1G draait onder de leiding van Bob van
Alst.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb
je misschien een leuk voetbalverhaal of een
grappige mop? Mail dan ook jou stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in NOVEMBER
1
1
1
3
6
6
7
10
10
10
11
14
16

Sem ter Steege
Tijmen Bekkernens
Jelke Alberda
Tiemen Scholman
Phillippe Zwinselman
Roy Klein Twennaar
Anniek Ulfman
Loek Harmsen
Thom Huzen
Tim Dissevelt
Rebecca Grootewal
Morris Brusse
Sil Meijerink
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11 jr
16
16 jr
16
17 jr
18
13 jr
19
13 jr
20
13 jr
22
8 jr
25
6 jr
26
12 jr
26
17 jr
26
11 jr
27
10 jr
28
14 jr			

Danny Meijerink
Dennis ter Brake
Ian Slijkhuis
Yorick Schimmel
Lieke Reefhuis
Esmee Stam
Gido Stam
Jelmer Groteboer
Wieke Jansen
Ilja Spijker
Renee Tuitert
Igor Dijkstra
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Voetbalkleding nodig of overbodig?
Wij (Marion van Alst en Leonie van Lindenberg) organiseren op zaterdag
19 november een 2e hands voetbalspullen-verkoopdag in de kantine van
Blauw Wit vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur.
Om de kleding en accessoires te kunnen verkopen hebben we jullie input
nodig. Heb je voetbalspullen die te klein zijn geworden of heb je iets
nieuws aangeschaft, maar zouden de oude items nog best een ronde mee
kunnen, lever deze dan in bij ons! Voorwaarde is dat het in een dichte
zak wordt aangeleverd, duidelijk vermeld met naam, telefoonnummer en
e-mailadres.
Er zijn drie inleverpunten: aan de bar bij de kantine van Blauw Wit
(geopend op woensdag- en donderdagavond en op zaterdag) en aan
Ab Jansenstraat 7 en Atalanta 43 (bij de laatste twee mag je de zak ook
gewoon neerzetten wanneer er niemand thuis is).
Wij zullen naar eigen inzicht de kleding en accessoires een zacht prijsje
geven en hiervan zal de helft voor de verkoper zijn en de andere helft is
voor de jeugd van Blauw Wit (tips zijn welkom!)
We hebben voor 19 november gekozen omdat we na de kerstvakantie de
zaal weer ingaan en iedereen dan misschien weer nieuwe schoenen gaat
kopen voor de lente. Ook zaalvoetbalkleding- en schoenen e.d. is dus
welkom.
Wanneer deze verkoop een succes blijkt te zijn, dan zullen we deze
verkoop vast herhalen. We verwachten dan ook begrip voor als er
misschien iets niet helemaal goed loopt in de organisatie, er valt altijd wat
te leren!
Let op: er kan niet worden gepind! De kleding en accessoires die niet
verkocht worden, kunnen tot en met 25 november kunnen worden
opgehaald aan de Ab Jansenstraat 7, daarna zullen we ze naar de
kringloop brengen.
Groetjes,
Marion en Leonie
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Geslaagde clinic voor de JO13 en JO11
door ons eerste!
Op dinsdag 18 oktober heeft onze JO13 en JO11 een clinic gedaan, die
werd georganiseerd door ons eerste team. Onder leiding van Bram Freie
en zijn mannen waren er drie trainingen uitgezet, elke training duurde een
kwartier en ze werden vol inzet afgewerkt.
Ook was er gedacht aan de keepers, zij werden onder handen genomen
door de keeper en keeperstrainer.
Na afloop van deze training was er een afsluitende partij tegen de spelers
van het eerste.
Het moge duidelijk zijn dat deze twee partijtjes ruim door de jeugd
werden gewonnen!
Aansluitend was er in de kantine voor iedereen wat lekkers en drinken.
Na afloop hebben wij veel enthousiaste spelers en ouders mogen
ontmoeten.
We kunnen dus spreken van een zeer geslaagde avond die wat ons betreft
voor herhaling vatbaar is.
Graag willen wij dus namens de jeugdcommissie en de jeugd Bram Freie,
de spelers en staf van het eerste, en natuurlijk de kantine commissie
bedanken voor deze mooie voetbalavond.
De jeugdcommissie
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De toppers van JO9-1G
Onze toppers bestaan uit Brian Denekamp, Cas Uenk, Casper Müller,
Sasha Nijkamp, Renske Aaftink, Teun Mulder, Kris Sluiter, Itamar Rozenfeld
en Bas van Alst.
Want toppers zijn het zeker. Er wordt op diverse punten getraind door
Martijn Muller, Erwin Sluiter en Edwin Aaftink (tevens keepertrainer). Ja ja
deze toppers hebben maar liefst drie trainers, dit natuurlijk wel verdeeld
over de maandag en de woensdag. Ook krijgen ze alle hulp van Gerrit
Uenk die niet beroerd is om mee te helpen.
Niet alleen wordt er getraind op conditie, ook de techniek komt steeds
meer om de hoek kijken. De termen van schaar , panna en de Ronaldo
move worden regelmatig over het veld geschreeuwd.
Hoewel ze nog niet elke wedstrijd weten om te zetten in winst, wordt
het samenspel van deze toppers steeds beter, en wordt er altijd hard
gestreden. Niet alleen de groei in het spel, maar ook het vertrouwen in
hun eigen kunnen gaat steeds meer omhoog. Iedereen begint zijn plek
goed te kennen, en steeds beter te snappen.
Hou onze toppers in de gaten, want ze komen eraan!!!

Pupil van de week

Hoi, mijn naam is Renske en ik was op 1 oktober pupil van de week.
Toen ik bij de spelerskamer kwam werd de opstelling verteld en toen
ging ik naar de bestuurskamer wachten totdat ik met de jongens ging
overschieten. Ze zeiden dat ik hard kon schieten. Even later begon de
wedstrijd, de eindstand was 2-2. De wedstrijd was leuk maar het saaie was
de hele tijd aan de kant zitten. Het was leuk om dit mee te mogen maken.
Dank je wel voor de mooie bal met handtekeningen, die heeft een mooie
plek gekregen op mijn slaapkamer.

Groetjes,

Renske Aaftink

De Blauw-Witter
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BESTUUR:
Voorzitters 		
Wim Borghuis, Aurelia 14
			
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Jarmo Hartkamp, Raalterweg 16
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink, Churchillstraat 68
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Vacature
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		
Kees van Dijk, Canadastraat 74			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Vacature 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

tel. 06-51 63 47 81
tel. 06-53 38 80 64
tel. 06-12 88 37 74
tel. 06-10 15 62 45

tel. 363378

tel. 361320

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

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

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

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

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

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

De Blauw-Witter

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