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Van de voorzitter

De eerste maanden van seizoen 2017-2018 zitten erop. Kijkende naar
de prestaties van ons 1e elftal valt het niet tegen. Momenteel met 5
punten een 10e plaats in de 2e klasse H, dat zijn al 2 punten meer dan de
degradant Quick ’20 van vorig seizoen in deze klasse, dat slechts 3 punten
over ’t hele seizoen bijeen wist te spelen. Vooral in de thuiswedstrijden
pakken wij de punten zoals dat heet. Wat dan wel wat beter nog zou
kunnen is de publieke belangstelling voor deze wedstrijden, dat valt dan
wel tegen, het zou mooi zijn wanneer wat meer supporters aanwezig zijn.
Mooi moment de afgelopen weken was
ook het jubileum van doelman William Kolkman, die zijn 250e wedstrijd in
het eerst mocht keepen. En mooi is dan ook dat een volgende generatie
al klaar staat, zoals enkele weken later bleek toen Maurits Beldman zijn
debuut in het 1e mocht maken en dat zeer verdienstelijk deed.
Inmiddels is het november en daarmee nadert de datum van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Agendapunten maandagavond 20 november
as. zijn - o.a. en niet in willekeurige volgorde - eventuele keuze voor een
ander biermerk, vrijwilligersbeleid en samenstelling van het bestuur. Wat
het laatste punt betreft zijn er kandidaten voor de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester. Uiteraard kan een ieder die dat wenst, zich
kandideren voor genoemde functies alsmede de functie van voorzitter
Commissie Senioren waarvoor zich tot op heden niemand kiesbaar heeft
gesteld. Ondergetekende overigens is niet herkiesbaar. Dat betekent
tevens dat dit mijn laatste bijdrage is op deze plek in de vorm van het
van de voorzitter. Zou je vooraf alles wetende er weer aan beginnen vroeg
iemand me onlangs. Ja hoor was mijn antwoord. De gevoelde urgentie in
een aantal aspecten betreffende de vereniging is daarin doorslaggevend
geweest, ik zou ’t zo weer doen. De afgelopen periode heb ik een
boodschap (zie bijvoorbeeld de missie en visie) mogen uitdragen en
deze draag ik vol vertrouwen over aan het nieuwe bestuur, dat net als
het huidige bestuur vol toewijding de vereniging zal dienen. Afsluitend:
mensen met naam en toenaam bedanken zou hier niet gepast zijn,
afgezien het risico iemand te vergeten. Echter naast zichtbare steun ben
ik zeer veel mensen achter de schermen dank verschuldigd, fantastische
vrijwilligers die in alle bescheidenheid en samen met mij zich met hart en
ziel hebben ingezet voor het collectieve belang van z.v.v. Blauw Wit ’66.
Dank jullie wel allemaal!

Wim Borghuis
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Van de redactie

Trainers zijn passanten, ze zijn een kortere of langere tijd bij een club
en zijn dan weer verdwenen. Profvoetballers zijn dat vaak ook, maar we
richten ons nu op spelers die hun club trouw bleven, tot in lengten van
dagen……Bestaan ze nog, echte clubmensen?
Sjaak Swart (Ajax) en Coen Moelijn (Feyenoord) speelden meer dan 45
duels voor een en dezelfde club, maar dat was in de vorige eeuw.
Sander Boschker speelde 556 duels voor FC Twente maar die is al drie jaar
gestopt; bovendien was hij twee jaar lang reservekeeper bij Ajax, dus die
rekenen we niet mee.
Kijk je nu naar de eredivisie of Jupiler League dan valt alleen op: Michel
Breuer, 37 nu speelde 462 duels, maar Sparta is al zijn vierde werkgever (na
Excelsior, Heerenveen en NEC).
Nee, voor records moeten we naar het buitenland, en in de top-10 vond ik
drie opvallende namen, allemaal uit Italië:
Op 1 staat Paolo Maldini, die 902 keer voor AC Milan speelde, hij
grossierde in prijzen, speelde bijvoorbeeld in acht Champions League
finales en won er 5.
Verderop staat Franco Baresi, die 716 duels voor AC Milan speelde; als
blijk van waardering zou het nummer van Baresi, nummer 6, nooit meer
door een speler van AC Milan gedragen worden.
Op 6: Francesco Totti, AS Roma speler in hart en nieren, die deze zomer
stopte. Hij speelde 759 duels voor de roodhemden, en scoorde ook nog
eens 305 keer.
In Italië zijn moppen met Totti in de hoofdrol erg populair. In eerste
instantie ergerde de voetballer zich aan de grappen, maar inmiddels
ziet Totti de vrolijke kant er van in. Hij publiceert de grappen nu zelfs
in speciale boekjes onder de naam Le barzellette su Totti en Nuove
barzelette su Totti. De opbrengsten komen ten goede aan het
kinderfonds Unicef voor een vluchtelingenproject in Congo. Totti is in Italië
ambassadeur voor Unicef.
Enkele grappen uit het boek:
•

Een tragisch verhaal in de krant: de bibliotheek van Totti is volledig
afgebrand. Het bestond uit twee boeken. Totti is ontroostbaar: «Nee!
Ik was nog niet klaar met het inkleuren van het tweede boek!»
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Agenda Seizoen 2017-2018
20 november 2017

Algemene ledenvergadering

1 december 2017
22 december 2017
23 december 2017
29 december 2017

Klaverjasavond
Beldmantoernooi
Oudejaarsborrel
Nacht van Blauw Wit

6 januari 2017		
26 januari 2017
27 januari 2017

Midwintergames + nieuwjaarsreceptie
Gerrit Dikkers toernooi
Hervatting competitie 1e elftal

2 februari 2018
2 maart 2018		
6 april 2018		

Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond

26 mei 2018		

Laatste competitieronde veldvoetbal

16 juni 2018		
23 juni 2018		

Stratenvoetbaltoernooi (‘t Vletgoor)
Totaaldag

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

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		December
3 december		14 december
		Februari
4 februari		15 februari
		Maart		18 maart		29 maart
		Mei		29 april		10 mei
		Juni		3 juni			14 juni
De Blauw-Witter
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•

Totti moet voor de rechtbank verschijnen. Rechter: «Wat is uw
verdediging, meneer Totti?» Totti antwoordt: «Cafú, Samuel, Chivu en
Panucci, meneer de rechter.»

•

Totti probeert een puzzel te maken en het duurt hem bijna vier
maanden. Wanneer hij klaar is, draait hij de doos om en leest: van 2 tot
3 jaar. Totti: «Ah, dan ben ik dus een genie!».
Alex

KaartavondEN
De kaartavonden bij Blauw Wit zijn in oktober weer van start gegaan. Al
jaren wordt er geklaverjast, er worden dan 3 rondes gespeeld.
Ieder lid of donateur van Blauwwit kan komen kaarten. De kosten zijn € 5
per avond.
De vrijdagavonden 3 november, 1 December, 2 Februari, 2 maart, en 6 april
kan er gekaart worden om de Blauw Wit bokaal. Aanvang 20.00 uur.
Gerrit Bronsvoort heeft voor dit seizoen de organisatie van de kaartavond
overgenomen van Jochem Stam. Jasmijn Brinkate zorgt voor een hapje en
een drankje.
Jochem bedankt voor de organisatie van het afgelopen seizoen.
We hopen elke avond op een grote opkomst.
Willy Kerkdijk
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kledingsponsoring
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. Sinds de shirtreclame werd toegestaan, in 1997 nu
precies 20 jaar geleden, 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 uniform
en 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 2017 - 2018 (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
		
Partykelder Daglicht
Bouwbedrijf Pinkert
Slijptechniek Enter		
Sportschool Optimus
Borghuis en Soer dakdekkers
Rijschool Holten
F M H Pompservice 		
Urker Vishandel
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ABL Boomverzorging
		
Autobedrijf Stukker			
Bemei RVS bewerkingen		
Kapsalon Elegant Larenseweg		
Ter Steege Bouwbedrijf		
Reclamemakers Holten		
Coach-jacks jeugdafdeling: 		
		
		
		
				
		
				

EP: Van Bruggen
Woody’s Pancakes & Steak
SMG Winkelinrichting
Tempomark Markelo
Egberts Sport Kerkstraat
Autobedrijf Pots		
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 er
voor zorgen dat deze sponsors, o.a. door zuinig om te gaan met de outfit,
ook tevreden zijn over ons.

‘‘

Dick Beldman

‘‘

Misschien kunnen jullie er nog een bordje
onderhangen met de tekst: Laat ze maar
hangen’
Dick Beldman (over de elftalfoto van ‘t derde)
Jan Ophof is gewoon de meest gespierde
op de elftalfoto van ‘t derde.
Jasper Kampman
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Blauw Wit’66 3 in een nieuw tenue
gestoken

Op zaterdag 14 oktober was het dan zover. De heren van het derde kregen
dan eindelijk een nieuw tenue aangereikt via onze sponsor Jos Kamphuis.
In eerste instantie zouden we nog één seizoen verder moeten spelen in
het ‘oude’ tenue, maar door een geste van onze sponsor Jos Kamphuis
kon het derde vervroegd in het spiksplinternieuwe tenue schitteren. Waar
voorheen ’t Klavier al jaren op het shirt van het derde prijkte, zal in ieder
geval de komende vijf jaar Daglicht op het shirt van het derde prijken.
Het derde organiseert een feest bij Daglicht als tegenprestatie voor het
eerder verkrijgen van het nieuwe tenue, de datum zal nog bekend worden
en in de Blauw Witter verschijnen.
Om Jos alvast een bedankje te doen, heeft het derde de sponsor een
prachtige kalender gegeven, met pikante mooie mannenfoto’s tijdens de
hilarische fotoshoot die van het zomer werd gehouden.
Namens heel het 3e elftal willen we Jos Kamphuis bedanken voor het
realiseren van ons nieuwe tenue!!

Het 3e elftal
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie (dus niet via leider) !!



per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten

Nieuw:
•
J. (Joëlle) Mol, pupil-meisjes, Tolweg 12, 7451 NB Holten,
tel.: 0573-221668, lidnr. 2250 / SP-JB-54N, geb. 30-09-2006
•
S. (Shania) Mol, pupil-meisjes, Tolweg 12, 7451 NB Holten,
tel.: 0573-221668, lidnr. 2251 / PK-KH-01B, geb. 30-09-2006
•
L. (Lizzy) Mol, pupil-meisjes, Tolweg 12, 7451 NB Holten,
tel.: 0573-221668, lidnr. 2252 / SP-HX-20E, geb. 11-12-2011
•
N.I. (Nure) Hopster, pupil, Atalanta 21, 7451 WZ Holten,
tel.: 0548-789508, lidnr. 2253 / SP-KK-04M, geb. 26-04-20121
•
H.J. (Herman) Veenstra, senior-ns, Noordenbergstraat, 7451 GG Holten,
tel.: 0548-362668, lidnr. 2254 / FY-HC-47C,
•
D.K. (Djemo) Buis, pupil, Broekweg 20, 7451 MJ Holten,
tel.: 06-11306282, lidnr. 2255 / QZ-DX-78F, geb. 07-01-2009
•
L. (JLeontine) Derksen, senior-dames-35+, Pekkeriet 1, 7245 VV Laren (Gld.),
tel.: 0573-402797, lidnr. 2256 / FX-QM-03Q
•
T. (Thomas) Oosterhuis, pupil, Aurelia 4, 7451 WV Holten,
tel.: 0548-850881, lidnr. 2257 / SP-MB-285, geb. 05-01-2012
Gewijzigd:
•
T.M. (Timo) Sjoers, senior-veld+zaal, Looker molen 10, 7451 GN Holten,
tel.: 06-11899246, lidnr. 1419 / FZ-SV-20M wordt niet-spelend lid (veld+zaal)
•
B. (Bart) van Dam, senior-veld+zaal, Ab Jansenstraat 4, 7451 EB Holten,
tel.: 0548-366689, lidnr. 1478 / GH-BX-04I spelend lid zaal vervalt
•
J. (Jasper) Lahuis, senior-ns, Rörikstraat 8, 7451 GA Holten,
tel.: 06-45774727, lidnr. 1064 / BN-TH-07Y wordt spelend lid veld.
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Verhuisd:
•
K.A. (Kevin) Vermeulen, senior, nieuw adres wordt: Vleeshouwerstraat 13d, 7411 JN
Deventer, tel.: 06-12757054, lidnr. 2079 / FV-QG-475
•
B. (Bjorn) Brinkman, senior, nieuw adres wordt: Raamstraat 12, 7411 CW Deventer,
tel.: 06-21225649, lidnr. 2099 / GJ-QH-70S
•
G.J.R. (Jan-Julian) Harbers, senior, nieuw adres wordt: Vicarie 11, 7451 WG Holten,
tel.: 06-23579171, lidnr. 1035 / BN-TG-93M
•
K. (Kasper) Stam, senior-ns, nieuw adres wordt: Ploeg 28-104, 7451 XR Holten,
tel.: 06-81509021, lidnr. 1434 / GC-KX-96P
•
L.A. (Lissete) Jansen, senior-dames, nieuw adres wordt: Gaardenstraat 33, 7451 CW
Holten, tel.: 06-50892127, lidnr. 1532 / GM-KL-50X
Afmelding:
•
T. (Thirza) Reusink, pupil-meisjes, Waardenborchstraat 35, 7451 GH Holten, lidnr.
2222 / SM-CM-856

Renger Veldhuis

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Deelnemende teams aan het bekertoernooi en de bekerresultaten
Evenals vorig seizoen hebben ook dit seizoen al onze veldteams en het
eerste zaalteam deelgenomen aan het bekertoernooi. Op drie zaterdagen
vóór aanvang van de competitie werd in principe in poules van 4
gespeeld.
Door de vele regenval moesten er ook enkele bekerwedstrijden worden
afgelast, die wedstrijden zijn inmiddels alsnog gespeeld.
Onze teams waren redelijk succesvol, want 6 teams hebben hun poule
weten te winnen, t.w. het 5e, MO17-1D, JO15-1, JO13-1, JO11-1 en JO8-1G.
De volgende wedstrijden in de eerste knockout-ronde zijn inmiddels
bekend:
Woensdag 1 november: MO17-1D - SP Lochem MO17-1, aanvang 19.30 u.
Zaterdag 16 december: JO13-1 - NEO JO13-1, aanvang 9.30 uur.

De Blauw-Witter

november 2017

10

Voorts heeft ook het eerste zaalteam de volgende ronde bereikt. Bij de
“zaalbeker” wordt direct begonnen met het knock-out systeem. In de
tweede ronde treft Zaal in eigen sporthal ’t Mossink op vrijdagavond 10
november, aanvang 20.00 uur, Excelsior ’21 Zaal 9.
Promotie- en degradatieregeling 1e elftal (2e klasse H)
- De kampioen promoveert naar de 1e klasse.
- De periodekampioenen van de 2 klasse G en H spelen volgens een
hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 12 en 13 van de
1e klasse D om 1 plaats in de 1e klasse.
- De nummers 12 en 13 van de 2e klasse H spelen volgens een hiervoor
volgens schema met de periodekampioenen van de 3e klasse C en D een
nacompetitie om 1 plaats in de 3e klasse.
- De nummer 14 (laatste) van de 2e klasse G en H degraderen rechtstreeks
naar de 3e klasse.
Ten opzichte van vorige seizoenen is de wijziging dat er nu in plaats van
2 maar 1 club rechtsreeks degradeert naar de 3e klasse. Een meevaller
dus, maar om die laatste plaats te ontlopen zal voor ons 1e elftal ook
een enorme klus worden. Dat is niet negatief bedoeld, maar gewoon de
realiteit.
Promotie- en degradatieregeling VR1 (3e klasse E)
- De kampioen promoveert naar de 2e klasse.
- De periodekampioenen van de 3 klasse E en F spelen volgens een
hiervoor vastgesteld schema tezamen met de nummers 10 en 11 van de
2e klasse C om 1 plaats in de 2e klasse.
- De nummers 10,11 en 12 van de 3e klasse A t/m H degraderen
rechtstreeks naar de 4e klasse.
Maar liefst 3 rechtstreekse degradanten dus. Hier ligt een mooie uitdaging
voor onze dit seizoen in de 3e klasse debuterende VR1 om die zware
degradatieregeling te ontlopen.
Anton
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Winter Zaalvoetbaltoernooien
Senioren

De voorbereidingen zijn alweer gestart voor het organiseren van het
BELDMAN-zaalvoetbaltoernooi voor prestatieteams en het GERRIT
DIKKERS-zaalvoetbaltoernooi voor recreatieteams.
De Sporthal ’t Mossink en de Rietbergzaal zijn besproken voor
vrijdagavond 22 december 2017 voor het Beldman-toernooi en
vrijdagavond 26 januari 2017 voor het Gerrit Dikkers-toernooi. Aanvang
van beide avonden is 19:30 uur en zal eindigen om + 23:00 uur.
Voor het Beldman-toernooi hebben zich opgegeven: selectie met drie
teams, het 3e en JO19 met elk twee teams en Zaal 1 met één team. Hier
wordt geprobeerd in twee poules van 4 teams te spelen. Als er teams
met te weinig spelers zijn, kunnen deze aangevuld worden met leiders.
Winnaar van vorig jaar was hier Zaal 1 - TEMPOMARK.
Bij het Gerrit Dikkers-toernooi gaan we proberen met een Damespoule van
vijf teams te spelen: VR1, VR2, Vr25+ 1 en VR25+ 2. Voor de heren-teams
4e , 5e , H35+ 1 en 2 en Zaal 2 gaan we uit van een poule van zes teams. De
winnaar van vorig jaar was hier Zaal 2 – VOLLDAMPF.

‘‘

Ook nu hopen we weer op een goede opkomst en sportieve toernooien
waarbij ook supporters van harte welkom zijn.

Toernooi-organisatie Gerrit Dikkers en Tonnie Beldman

‘‘

Half 3 ‘s middags met een zonnetje... dan
mag het 1e mij ook wel vragen
Hendri van Zon
Dan heb je gauw vrienden, als je dorst hebt
Michel Stam
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Voetbal als kunst

Onlangs was op tv een reportage over Kenley Jansen, een Nederlandse
honkballer in Amerika. Kenley is pitcher, dat betekent dat hij de bal gooit
naar de catcher. De kunst is om de bal zo te gooien dat de slagman de bal
niet of niet goed raakt. Kenley heeft het pitchen tot kunst verheven. De bal
lijkt in eerste instantie een mooie rechte baan te volgen, maar buigt op het
allerlaatste moment af. Voor de slagman is het dan bijna onmogelijk om
de bal goed te raken.
In vroeger tijden hadden we bij Blauw Wit ook zo’n kunstenaar. Jan
Verveda kon ook onnoemelijk hard schieten en legde er dan ook nog een
mooie curve in. Helaas is Jan niet meer onder ons, maar de herinnering
aan deze sympathieke reus blijft.
Maar ook vandaag is er nog voldoende te genieten. Dennis Bolink heeft
ook al regelmatig keepers tot wanhoop gedreven. Hard en met een mooie
curve. Vraag maar aan de keeper van Voorwaarts die op 28 oktober ook
niet wist waar hij het moest zoeken.

‘‘

Waarom de vrienden van Blauw Wit dit schrijven? Nou, wij zijn allemaal
kunstliefhebbers!

Jan Stam

‘‘

Ik dacht dat die bal vierkant was, zo slecht
ging het
Jurgen van Dijk
Jurgen coachen was geen beginnen aan
vandaag
Justin Verhoeven
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:		 Hans Brusse			
Coördinator A- en B:
Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
Coördinator C- en D:
André Schuppert, Molenbelterweg 7
Coördinator E-, F-, en Mini ’s: Leonie Heemskerk, Bushofstraat 1
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren

tel. 06-11013050
tel. 366481 / 06-51078189
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:
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO8-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
JO8-1G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
JO11-3G: Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Tom Harting
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur 		
Tom Harting
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
JO11-1:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur		
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet, Jorieke Meijerink
JO13-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Jasper Kampman
Keepers PUPILLEN:		

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		
Herman Veenstra
JO15-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur 		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Patrick Bolink
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Wim Jansen
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-2:
Woensdag van 18.45 – 19.45 uur		
Marco Schuiterd
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Marco Schuiterd
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martijn Muller
Keepers JUNIOREN:		

De Blauw-Witter

Nog niet bekend

november 2017

14

SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Irene Baldizzone-Beldman
Miranda Kolkman-Wijsman
Aranka Beldman		
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

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

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

tel. 366378

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

Alex Hengeveld
Henk Berenschot

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

Jochem Stam

3e:
Dinsdag en donderdag van 20.15 – 21.30 uur
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
			
VR2:
Dinsdag en donderdag 18.45 – 20.00 uur
VR25+:
Woensdagavond van 20.15 – 21.15 uur

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

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Sublieme overwinning Blauw Wit ’66 1
Als voetbalvrienden mij vragen hoe Blauw Wit speelt en wat hun
kwaliteiten zijn, vertel ik vaak het volgende verhaal, nu beknopt
weergegeven.
Wij zijn wereldkampioen in het in de weg lopen van de tegenstander en
hebben zelf veel moeite met het creëren van een overwicht en we komen
tot weinig kansen. Een counterploeg, zou je kunnen zeggen.
Gistermiddag tegen Voorwaarts Vriezenveen, vorig jaar kampioen in de 3e
klasse, was het eens zo›n dag dat het bovenstaande verhaal gelogenstraft
werd door onze jongens.
De wil om te winnen was vele malen groter dan de angst om te verliezen.
Voor de rust gelijk opgaand, met de pauze 0-0, Blauw Wit was vanaf de
eerste minuut bij de les, er droop iets van de ploeg af, echt willen, gezonde
agressie, zoiets.
Hadden ze voor de wedstrijd al Russische thee gedronken?
De tweede helft pakte Blauw Wit Voorwaarts echt bij de strot en overklaste
het de tegenstander met heel mooi en dominant voetbal.
Prachtige combinaties, drie wonderschone goals, ik heb van enthousiasme
bijna een reclamebord stuk geslagen en mijn keel voelt nu, 24 uur later
nog rauw.
De blijdschap bij spelers, staf en publiek leken op een herhaling van de
behaalde promotie.
Alleen de rondrit in de boerenkar ontbrak.
Wat een ontlading, Blauw Wit, vorig jaar middenmoter in de 3e klasse
heeft zijn eerste overwinning in de tweede klasse binnen, en hoe!
Ook dat kunnen onze spelers over 30 a 40 jaar aan hun kleinkinderen
vertellen.
En zie nu, 5 punten uit 6 wedstrijden, vier ploegen onder ons, waaronder
Hulzensche Boys van Bram Freie, wie had dat voor de competitie
verwacht?
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Alle punten behaald in thuiswedstrijden, met een steeds luidruchtiger en
enthousiaster publiek, de twaalfde man, die achter de ploeg staan.
Wordt het Vletgoor een onneembare vesting?
Weliswaar helaas nog steeds zonder die tribune, Johan ging zaterdag naar
Schalke kijken, weliswaar ook in het Blauw Wit, omdat zijn benen het staan
niet neer verdragen.
De mooiste wedstrijd van het seizoen gemist.
BJ kan zijn papier niet droog houden als hij een wedstrijdverslagje moet
schrijven.
Ons veld wordt nog imposanter en afschrikwekkender voor tegenstanders.
U ziet, ik zie alleen maar voordelen.
Ons nu al prachtige veld verdient zijn vervolmaking tot een heus
voetbalstadion waar tegenstanders sidderend op bezoek komen!
Zoals vorig jaar De Kuip in Rotterdam.
Met de hartelijke groet,
Gerrit ter Voorde

Waar zijn die Bolinks, handtekeningen aan
het uitdelen?
Alex Hengeveld
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Ik kan ook beter praten dan voetballen. Ik
lul die bal er wel in.
Aart Jan Spijker
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Het vijfde en de beker

Het bekertoernooi begon dit jaar wat later, de nieuwe opzet is om de
competitie later aan te vangen (zaterdag 23 september) en de clubs de
kans geven om op diverse zaterdagen daarvoor hun bekerwedstrijden te
spelen.
Het 5e was ingedeeld bij Excelsior ’31 15, SC Rijssen 4 en Holten (zat) 2.
Op 2 september ging het vijfde al meteen onderuit in Rijssen, de jonge
‘Riessenaren’ wonnen met 2-1 met de eerste goal van het seizoen door
rechtsback Wim Borghuis.
Om daarna nog als poulewinnaar uit de bus te komen, moet je twee keer
winnen en ben je ook nog eens afhankelijk van de tegenstander, m.n. deze
eerste.
De week erna was SC Rijssen de tweede tegenstander; een clash tussen
vader (Herman) en zoons. Op het kunstgras won het vijfde verdiend met
3-2, met goals van Hans Stam voor de rust en André v.d. Waal met twee
treffers na de thee.
Niet onbelangrijk die middag was dat de andere wedstrijd 3 kilometer
verderop tussen Holten en Excelsior niet door kon gaan (regenval) en de
ranglijst ongelijk was.
Dat zorgde ervoor dat zeven dagen later de eindbalans nog niet kon
worden opgemaakt: want ook nu won het vijfde, tegen een fel en
aanvallend 2e van VV Holten. Door treffers van André v.d. Waal, Remon ten
Brake en André Schuppert met een fraaie kopbal werd een knappe 1-3
behaald.
De stand bovenin was nu:
1. Blauw Wit ’66 5			
3 – 6		
7-5
2. Excelsior ’31 15			

2 – 4		

3-2

De andere twee clubs speelden geen rol meer. Het wachten was op 21
oktober, de afgelaste wedstrijd op Meermanskamp.
Daarin had de thuisclub niets meer te verliezen en kon de plaatselijke
buurman ook nog eens een dienst bewijzen. En zo geschiedde: met 3-2
won VV Holten en bleven beide ploegen op 4 punten staan. Onverwachte
winnaar werd het 5e, met 6 punten.
Op 16 december staat de volgende wedstrijd gepland: thuis tegen Enter
Vooruit 6.
De Blauw-Witter
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Resultaten zaalvoetbal
Zaal 1
Na een 3-3 gelijkspel tegen Robur et Velocitas dat in de laatste seconden
van de wedstrijd werd weggegeven gebeurde op 13 oktober het
omgekeerde. VSCO ’61 kwam op bezoek en het eerste bouwde een goede
3-1 voorsprong op. Met nog 2 minuten te gaan kwam VSCO terug tot 3-2.
Uiteraard speelde VSCO alles of niks. Met een uitbraak leek Blauw Wit de
wedstrijd te beslissen, maar toen dat mislukte stond het verdedigend even
verkeerd en wist VSCO toch nog de gelijkmaker te scoren.
Op 27 oktober stond de thuiswedstrijd tegen het vorig seizoen
gepromoveerd v.v. Holten 1 op het programma. Blauw Wit was een maatje
te groot voor het team van Holten dat duidelijk nog moet wennen aan het
niveau. Snel werd een voorsprong genomen die steeds werd uitgebouwd.
In de slotfase liet Blauw Wit de teugels wat vieren waardoor Holten nog
terug kon komen tot 8-3.
De laatste wedstrijd was 3 november uit tegen Vaassen. Blauw Wit kreeg
de betere kansen, maar had moeite om tot scoren te komen. Behalve dan
eentje in eigen doel, zo’n avond was het. Ondanks het overwicht werd met
3-2 verloren. Het eerste blijft daarmee in de middenmoot met 8 punten uit
6 wedstrijden.
Zaal 2
Op 13 oktober kwam koploper SV Twello op bezoek. Telkens als Blauw Wit
de aansluiting dacht te vinden scoorde Twello weer waardoor het met 4-7
won. Een week later wederom een fysieke pot tegen Go Ahead. Na een 1-3
achterstand kwam Blauw Wit terug tot 2-3. Via een benutte overtal situatie
door een gele kaart bij Go Ahead wist het tweede in de laatste minuut nog
een punt naar zich toe te trekken. Uit bij eveneens titel pretendent RDC 4
bleek het tweede kansloos. Toen na een opgelopen achterstand Blauw Wit
meer de aanval zocht counterde RDC bekeken naar een 6-3 overwinning.
Maar uiteraard was het veel belangrijker om de week er na thuis tegen
Holten 4 goed te presteren. In een degelijke wedstrijd hield Blauw Wit het
initiatief in handen. In zijn laatste wedstrijd voor zijn vertrek naar Portugal
maakte Timo in de laatste seconden de 5-2 en na zo afscheid in stijl. Met
10 uit 7 staat het tweede nu op de 6e plaats.

Egbert Rietberg
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Column: Overlopers
(bron: staantribune.nl)
Veel vrienden van mij zijn al gestopt met voetballen. Nog ver voordat
er kinderen kwamen of knieën kapot waren, konden ze het niet meer
opbrengen. Ze gaven het gewoon op. “Een, twee keer in de week trainen
en je bent een dag van je weekend kwijt”, zeiden ze. “Ik was er wel klaar
mee.” Ze waren nog lang geen dertig. Zelf heb ik geen recht van spreken:
ook ik ben gestopt, al doe ik in ieder geval nog een balsport: tennis. En
inderdaad, het is lekker dat je zelf kunt bepalen wanneer en hoe vaak je
sport.
Steeds meer jongemannen die het in zich hebben om nog jaren te
voetballen, lopen over. De meesten naar het hardlopen. Bij voetbal was
hardlopen de straf voor een collectieve wanprestatie. Rondjes sjouwen om
het veld. Iedereen haatte hardlopen. Je wilde met bal trainen. “Hiervoor
betaal ik geen contributie, verdomme”, vloekte je terwijl je stiekem een
hoek afsneed.
En nu kiezen jonge, in de kracht van hun leven verkerende mannen,
vrienden van me, massaal voor de straf. Vrijwillig. Raar. Alsof je ineens
iemand van vroeger in een hal herkent. Hij staat daar best vreemd met zijn
rug naar de mensen toe. In een hoek, tegen de muur. Je herkent hem aan
zijn lengte. Het moet hem zijn. Je tikt hem – vroeger een prettig gestoorde
belhamel – op zijn rug en vraagt wat hij in godsnaam aan het doen is. “Ik?
O, gewoon. In de hoek staan. Op school vond ik het vreselijk, maar nu:
fantastisch! In de hoek staan: een van mijn twee hobby’s. Hierna ga ik een
half uurtje papier prikken en blikjes rapen op een openbaar plein.”
Ik heb het wel geprobeerd, hardlopen, maar kan het niet. Te saai. Al na een
meter of dertig stoppen mijn benen er automatisch mee. Ze protesteren:
letterlijk. Zonder bal, zonder een politiehond of gek achter me aan, zonder
doel, weigeren mijn benen te hollen. Daar moet je doorheen, zeggen de
hardlopers, alsof het je eerste slok bier of eerste stap in zee is. Als je er
eenmaal doorheen bent en de dopamine in je kop vrijkomt, is het heerlijk,
verslavend zelfs. Echt waar. Sommigen zien er ook echt zo uit: verslaafd.
Als junks. Magerder dan ooit, op het uitgemergelde af.
Voor een lekker gevoel in de kop drink ik wel een biertje. En daarmee stuit
je op een nieuw probleem: bier, bierzine, wat vroeger in de voetbalkantine
een soort verplichte bijdrage aan de sfeer was, is plots gif geworden.
De Blauw-Witter
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Vroeger moest je een verdomd goede reden hebben om bier te laten
staan, nu volstaat het feit dat ze hardlopen.
Nee, het is geen joggen wat ze doen: het is hollen met een hoger doel: de
marathon. Met als resultaat dat je op je verjaardag plots drie kratten bier
en zeven zakken chips overhoudt. Want de overlopers, de zogenaamde
‘marathonlijers’, leven op hetzelfde dieet als het paard van Sinterklaas:
water en wortelen.
Even dacht ik: er moet meer achter die massale overstap naar het
hardlopen zitten. Ik gebruikte mijn fantasie en legde een verband met het
snel uitdijende Second Love. Plots begreep ik het: die vrienden gingen
vreemd. Zogenaamd twee keer in de week in een bos rennen en daarna,
thuis, direct onder de douche springen zonder argwaan te wekken! Het
perfecte alibi. Geniaal! “Schatje, dat hardlopen doet je goed, je humeur,
het is zoveel beter geworden sinds je rent.” – “Ja, dat komt door het
geluksstofje dat vrijkomt, lieverd.” Ik heb het mijn vrienden gevraagd,
recht op de man af. Ondanks dat ze in één klap mijn respect kunnen
terugwinnen, ontkennen ze. Het probleem is, nu ze niet meer drinken, dat
ik hun broodnuchtere antwoorden niet langer vertrouw.
Wat heb jij tegen hardlopen, zul je denken. Hardlopen is hartstikke
onschuldig, toch? Nou, naast dat ik vrienden heb verloren aan dat
hardlopen, verstoort het ook de openbare orde. Ik houd er van om na
het eten een wandelingetje te maken, hier in het prachtige Arnhemse
stadspark Sonsbeek (het mooiste park van Nederland). Maar dat
gaat nauwelijks meer, want ik heb nog geen drie stappen in het park
gezet of ik heb een kwijlende hijger in een fluorescerend hesje in mijn
nek. Hardlopers hebben het ‘sportpark’ – samen met bootcampers
– ‘geconfisqueerd’. Voetballers voetballen keurig op een afgesloten
sportpark. Niemand heeft er last van. Maar hardlopers lopen in de weg,
al doen ze voorkomen alsof het verdomme andersom is. Max Verstappen
racet ook niet door de binnenstad van Maastricht met zijn Red Bull,
toeterend achter een Volkswagen Polo, om te trainen voor de GP van
Monaco…
Nee, geef mij maar voetbal. Van voetbal heb je geen last, maar lust. Ook
als je het spel niet speelt, heb je er kijkplezier van. Daarnaast brengt
voetbal een hoop gezelligheid voort in kleedkamers, kantines en stadions.
Hardlopen brengt – buiten een goede conditie voor de beoefenaar – niets
van dit alles. Lang hoopte ik dat het een hype was. Helaas.
De Blauw-Witter
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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

Marten Hulleman
5-10-1989
Leraar basisonderwijs
De quotes
Paar jaar in het 2e, vanaf
2012 in 3e.
Go Ahead Eagles
Hull City
Hirving Lozano
Cristiano Ronaldo
Dennis Bergkamp, uit bij
Newcastle in 2002
Liverpool - AC Milan CL Finale
in 2005
de Adelaarshorst
Borussia Dortmund
Voetbalprimeur, voetbal.nl
Mitchell van der Gaag
Julian Nagelsmann
Ally McCoist en John Motson
Drama
Ik hoop dat FC Twente
degradeert
Manchester City
Lasagna
Match of the Day
Italie
Saving Private Ryan
Egbert Rietberg
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Jeugdtoppers
Er wordt weer lekker gespeeld op de velden.
Mooie en spannende wedstrijden maar soms
kom je ook tegenstanders tegen die toch wel een
beetje beter zijn als jullie team. Maar denk maar
zo: we hebben lekker samen gevoetbald!.
Door het volgen van de trainingen word je steeds
een beetje beter. Plezier in het voetbalspel is en
blijft het allerbelangrijkste!
In deze editie weer een mooi verslag van de
JO8 spelers van het toernooitje dat ze gespeeld
hebben. Ook lezen jullie het verslag van het eerste deel van de competitie
van de JO11.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jouw stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in OKTOBER
4
4
6
7
8
13
16
18

Rens Leusink
Lars Kogelman
Anouk Veenstra
Laurens Dam
Jan Gortemaker
Rachaël Tuitert
Tirza Kruk
Lynn Poortman

De Blauw-Witter

10 jr
12 jr
14 jr
14 jr
14 jr
17 jr
18 jr
9 jr

21
22
25
26
27
27
28
30

Robin Klein Boonschate
Jamy Kruk
Sterre Klein Boonschate
Jarno Dijkstra
Carlijn Schutte
Yvet Schutte
Ruben Haan
Daniël Flores Urbina

november 2017

14 jr
18 jr
12 jr
18 jr
17 jr
17 jr
17 jr
13 jr
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Jarige jeugdspelers in november
1
1
1
3
6
6
7
10
10
11
13

Sem Steege
Tijmen Bekkernens
Jelke Alberda
Tiemen Scholman
Phillippe Zwinselman
Roy Klein Twennaar
Anniek Ulfman
Loek Harmsen
Thom Huzen
Rebecca Grootewal
Teun Aanstoot

12 jr 14 Morris Brusse
17 jr 16 Sofia Heemskerk
18 jr 18 Ian Slijkhuis
14 jr 20 Lieke Reefhuis
14 jr 21 Storm Thomas
14 jr 25 Gido Stam
9 jr 26 Jelmer Groteboer
7 jr 26 Wieke Jansen
13 jr 26 Ilja Spijker
12 jr 28 Igor Dijkstra
6 jr			

11 jr
7 jr
7 jr
15 jr
6 jr
14 jr
11 jr
16 jr
17 jr
15 jr

Koekactie 2017
Op vrijdag 13 oktober ging de jeugd weer langs de deuren met
overheerlijke kruidkoek van Bakkerij Nijkamp uit Holten. De koekactie heeft
in totaal € 3.900,- opgeleverd. Een mooi resultaat waar we als vereniging
erg blij mee zijn. We willen alle jongens en meiden, die voor onze club tijd
hebben vrijgemaakt, dan ook hartelijk danken. En ook de leden van JO11
en JO8 en JO9 hebben goed meegeholpen om dit resultaat te bereiken
door aan familie en kennissen te verkopen. De koeken die vrijdag terug
kwamen zijn zaterdag in de kantine verkocht. Tot slot is het buitengebied
in de week na de koekactie nog actief door een paar leden bezocht. We
zijn erg blij met dit enthousiasme. Met een netto opbrengst die nog weer
een stukje hoger ligt dan vorig jaar kunnen we alleen maar tevreden
terugkijken op een geslaagde actie.
Tot volgend jaar!
Groet van de Koekactie-commissie
De Blauw-Witter
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Seizoenoverzicht JO11-1
Nu de eerste helft van de competitie er op zit is het goed om eens terug te
kijken. Het seizoen voor de jongens startte op 24 juni met een oefenpotje
in en tegen Markelo JO11-1. Dit was de eerste keer dat het team samen
speelde en er werd dan ook verdienstelijk gelijk gespeeld.
Na nog twee oefenwedstrijden tegen Holten JO11-1 (1-1) en Markelo JO11-2 (6-3) stonden er drie bekerwedstrijden op het programma en hier zijn
de jongens ongeslagen door gekomen en een ronde verder in de beker.
De start van de competitie was een beetje rommelig, eerste wedstrijd
verzet en de uitslag van de tweede wedstrijd die met 9-0 werd gewonnen
van de Witkampers werd later geschrapt….. Dit omdat zij zich na tegen ons
gespeel te hebben zich terugtrokken uit de competitie en in een lagere
klasse zijn gaan voetbalen.
Met veel plezier wordt er gespeeld, met Tim als sluitpost. Stijn en Brian
die in het centrum de lijnen uitzetten en Loek en Juan die de back posities
bezetten. Guus op het middenveld en Lasse in de spits, geflankeerd door
Kris en Rens op de vleugels. Met gedrevenheid wordt elke wedstrijd
aangegaan wat met mooie doelpunten, strakke passes en prachtige
reddingen opleveren.
Deze mooie resultaten kunnen alleen worden behaald als er door de week
lekker maar ook serieus getraind wordt, dit gebeurt onder de bezielende
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leiding van Erwin Sluiter en Tijmen Bekkernens. Zij proberen samen na
iedere wedstrijd een verbeterslag te maken met het team.
Ook onze keeper Tim zien we steeds verder ontwikkelen en zoals eerder
aangegeven, met Tim op het doel hebben we wel een zekerheidje voor het
team! Ook Tim krijgt 1 x per week keepers training van Edwin en wij zien
ook hier echt de vooruitgang van Tim.
Nu de competitie vijf speelrondes oud is doen wij goed mee en staan wij
op de 4e plek met 7 punten uit 3 wedstrijden. Kortom: een super leuk
team waarmee we samen een mooie prestatie neer willen
gaan zetten!

Leider Bjorn Meinders

Pannatoernooi van de JO8 teams

Een zaterdag geen voetbal is vrij onacceptabel voor de spelers van JO81 en JO8-2. Aangezien er enkelen toch vakantieverplichtingen hadden
hielden beide teams te weinig spelers over voor een oefenwedstrijd. Dus
werden de krachten gebundeld en werd het eerste “Blauw Wit JO8 Panna
Kampioenschap” gehouden op ons eigen panna veld.
Vier spelers van JO8-1: Loek, Jaap, Sofia en Gijs werden wisselend
gekoppeld met vier spelers van JO8-2: Jasper, Luca, Sofie en Eva. Er werden
onder zonnige omstandigheden continue wedstrijdjes gespeeld van twee
tegen twee.
De wedstrijdjes duurden vijf minuten en er gold maar één echte regel.
Een doelpunt telde alleen als de bal vanaf over de middellijn geschoten
was. Per gewonnen wedstrijd kregen de winnende spelers twee punten, bij
gelijkspel iedereen één punt. Er werd heerlijk fanatiek gevoetbald waarbij
het fysieke zeker niet geschuwd werd. Maar er was geen tijd voor tranen
want het spel ging door!
Aan het eind van de acht poule wedstrijdjes werden de eerste punten
opgeteld. Er werden nog vier finale wedstrijden gespeeld met een
kans voor de spelers hun puntenaantal te verhogen. Na het laatste
fluitsignaal en acht bezwete, rood aangelopen gezichtjes bleek Jasper het
meest aantal punten bij elkaar te hebben gespeeld. Hij werd daardoor
de Panna koning van JO8! Met ranja en chips voor de broodnodige
herstelvitamientjes werd het toernooi afgesloten.

Trainers JO8
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BESTUUR:
Voorzitters 		
Wim Borghuis, Aurelia 14
			
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			vacature
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
vacature
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		
Kees van Dijk, Canadastraat 74			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl

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

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

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

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

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2016/2017:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2005
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1999
			
of vóór 01-01-2005
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1999
			
Senioren 35+ competitie			
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

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

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

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

De Blauw-Witter

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