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Van de voorzitter
In negen van de tien stukjes ‘Van de voorzitter’ heb ik de afgelopen twee
jaar minstens één keer het begrip kunstgras gehanteerd. Ook in deze eerste
bijdrage voor seizoen 2016-2017 ontkom ik daar niet aan, immers het ligt
erin, ons kunstgras. Nou ja, het kunstgras van de gemeente Rijssen-Holten
waar vereniging Blauw Wit ’66 tegen vergoeding gebruik van maakt.
Hoe dan ook, het sportpark is er aardig van opgeknapt om ’t zomaar ’s te
zeggen. Niet alleen de reacties vanuit onze vereniging zelf zijn positief, - tis ‘t
ankiekn wa weerd - , ook bezoekers spreken hun waardering en bewondering
uit over het nieuwe hoofdveld. Vooral de beregeningsinstallatie boezemt
ontzag in: het mut nit gekker worn.
Natuurlijk is er tijdens de aanleg van het veld wel ’s wat misgegaan, maar
uiteindelijk blijkt dan voor de meeste zaken wel een oplossing te vinden,
nog niet voor alle. Over de biometrische kenmerken van de gemiddelde
Nederlander bestaat nog onduidelijkheid, die manifesteert zich in de hoogte
van het leunhekwerk rondom het veld. Wellicht dat een lokaal auxologisch
onderzoek een bijdrage kan leveren aan een veldafscheiding die rondom
dezelfde hoogte heeft. Anderzijds en zo kun je ’t ook bekijken draagt ’t
hekwerk zoals het er nu staat bij aan het unieke karakter van het hoofdveld.
Overigens, persoonlijk was ik nooit een liefhebber van voetballen op
kunstgras. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat na enkele wedstrijden
op ’t kunstgrasveld gespeeld te hebben dit wel anders is, het is een prima
grasmat en, die naar het schijnt alleen maar beter wordt de komende
maanden. Nu is de staat van veld twee waar het vijfde de wedstrijden speelt
(speelde) wellicht van invloed geweest in m’n acceptatie van ’t kunstgras,
daar ben ik nog niet helemaal uit.
Desalniettemin dinsdag 4 oktober a.s. wordt het veld officieel geopend
met o.a. de wedstrijd Blauw Wit 1 – FC Twente JO 19. Tegen die tijd zal de
indeling en het gebruik van het veld voor trainingen en wedstrijden ook
z’n praktische beslag gekregen hebben. De eerste weken was dat nog even
aanzien en puzzelen en werden teams helaas een enkele keer teleurgesteld.
Uitgangspunt was, is en blijft “Kunstgras is voor iedereen”.
Mocht dit tot problemen leiden, dan zouden we ’s kunnen nagaan hoe we in
de nabije toekomst een tweede kunstgrasveld kunnen realiseren. Bin ie wa
good wies! Ja hoor, zulks vanuit de aard mijner levensopvatting van waaruit
De Blauw-Witter
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ik ook heel goed begrijp dat het de voorkeur kan hebben eerst en z.s.m. te
investeren in renovatie van ons verenigingsgebouw en een opknapbeurt
van de kantine. Wordt vervolgd.
Tot slot alle Blauw Witters en zij die de vereniging een warm hart toedragen
een prettig en bovenal succesvol voetbalseizoen 2016-1017 gewenst!
Wim Borghuis

Van de redactie
Elk jaar publiceert DE VOETBALTRAINER, al meer dan 30 jaar HET vakblad
voor voetbaltrainers, de top 200 van meest succesvolle voetbalclubs van
Nederland. Ze kijken hoe hoog het 1e elftal en de 8 jeugdteams (A1 t/m
D2, even met de ‘oude‘ termen) spelen.
In de lijst van 2015-2016 is dus nog geen sprake van Tweede of Derde
Divisie, maar nog gewoon naar Topklasse. Speelt het 1e in die Topklasse,
verdient de club 45 punten, Hoofdklasse 40 punten, etc. Blauw Wit
verdient met het 1e dus 25 punten.
Jeugdteams:
A1

2e klasse

3 pnt

C1

2e klasse

3 pnt

A2

4 klasse

1

C2

3 klasse

2

B1

3 klasse

2

D1

e
e

Geen B2

0

e

2 klasse

3

4e klasse

1

Totaal

40 punten

e

De beste club in Nederland is AFC (Amsterdam) met 108 punten (45 + 63),
daarna UNA (Veldhoven N-B) en Be Quick ’87 (Groningen).
Bekende clubs in deze regio: Quick ’20 (14e), HHC Hardenberg (39e),
Rohda Raalte (54e), AZSV (59e), Excelsior ’31 (60e) en Schalkhaar (108e).
Deze lijst met soms prachtige scores heeft ook een schaduwzijde: in de
jaren 90 kwam ik vaak in de jeugdbestuurskamer van VV Barendrecht, ook
zo’n megaclub in Zuid-Holland. Mensen gaven elkaar netjes een hand, de
leider van de C9 stelde zich voor aan de leider van de D11, bleek dat ze
beide bij Barendrecht hoorden !!??
De Blauw-Witter
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Agenda Seizoen 2016-2017
4 Oktober 2016

Openingswedstrijd kunstgrasveld

14 November 2016

Jaarlijkse Ledenvergadering

17 December 2016
23 December 2016
29 December 2016

Oudejaarsborrel
Beldman toernooi
Nacht van Blauw Wit

7 Januari 2017		
7 Januari 2017		
27 Januari 2017

Seniorentoernooi 7-7
Nieuwjaarsreceptie
Gerrit Dikkers toernooi

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

		November
23 oktober		3 november
		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
De Blauw-Witter
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Geef mij maar de kleine, knusse en soms op het oog armoedige clubjes
in de marge van het amateurvoetbal: ik kom graag bij Daarlerveen
(hebben een aantal jaren zonder 1e elftal moeten aantreden), Daarle SP
of MVV’69 met een heuse tribune. Clubs die het hoofd maar moeizaam
boven water kunnen houden, maar toch bestaansrecht hebben. Veel clubs
worden al dan niet gedwongen tot fuseren, kijk naar de CJV’ers, Wilp of
DVO’71; maar Daarle of Marle verdienen ook lof, zullen wellicht nooit een
kampioenschap/promotie meemaken, maar kunnen zich wel handhaven.
Als ze hier een ranglijst van gaan maken, staan laatstgenoemde clubs in de
top 200.
Alex de Leeuw van Weenen

Sponsornieuws
In de afgelopen (vakantie)periode is er weer contact geweest met diverse
sponsoren met betrekking tot hun bijdrage aan onze vereniging. Wij
zetten alles even voor u op een rijtje.
Advertenties
Uitgave van de 47e jaargang van ons clubblad De Blauw-Witter is alleen
mogelijk dankzij ondersteuning van de middenstand middels een door
hen geplaatste advertentie. Voor het nieuwe seizoen waren bijna 90
ondernemers bereid hun advertentie in ons clubblad te plaatsen, iets waar
we zeer content mee zijn. Men moet wel bedenken dat er naast Blauw
Wit nog diverse andere verenigingen zijn die bij een sponsor aan de bel
trekken. Daarom willen wij alle sponsors hartelijk bedanken voor hun
bijdrage. Voor onze clubbladgroep zal het wat passen en meten zijn met
de vele advertenties, maar we hebben er alle vertrouwen in dat “De BlauwWitter” ook in het nieuwe seizoen weer het meest gelezen clubblad van
Holten wordt. Succes !!!
Programmablaadje
Naast genoemde advertenties in het clubblad hebben wij ook een aantal
ondernemers die het programmablaadje bij de thuiswedstrijden van ons 1e
elftal mogelijk maken. Ook hiervoor is een bedankje op zijn plaats.
De Blauw-Witter
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Wedstrijdballen
Voor het nieuwe seizoen zijn ook weer een aantal wedstrijdballen
beschikbaar gesteld voor de thuiswedstrijden van ons 1e elftal. De
geschonken ballen, die hopelijk vele malen het doel van de tegenpartij
zullen treffen, zijn aangeboden door:			
Alcedo adviseurs			
Boks-Beijer assurantie
De Poppe zalencentrum		
Erik Huzen autobedrijf
FMH Pompservice		
Grolsch brouwerijen		
Het Bonte Paard restaurant
Leferink administraties
Losse Hoes hotel-restaurant
Marjo bloemsierkunst
Mc Donalds restaurant		
Nijkamp bakkerij			
Paalman autobedrijf		
Rabobank West Twente		
Reilink elektro service		
Selekt Sport Rijssen
Stukker autobedrijf		
Tromop-Woertman assurantie
					
Aanplakbiljetten
De raambiljetsponsor voor de thuiswedstrijden van ons 1e elftal is bij elke
Blauw-Witter wel bekend. In augustus hebben we een afspraak gemaakt
dat deze keurige aanplakbiljetten tot en met het seizoen 2019-2020
worden gesponsord door:
				Drukkerij Heusinkveld Larenseweg
Hartelijk dank voor uw bijdrage middels deze vorm van sponsoring.
Verspreiding van deze biljetten wordt al jaren (!!!!) door Diederik
Kruimelaar verzorgd, waarvoor een dikke pluim!!!
Reclameborden
Zoals in de vorige Blauw-Witter al vermeld zijn alle ruim 40 oude houten
reclameborden vervangen door nieuwe hoogwaardige kunststof borden.
Ook zijn er een hele serie nieuwe bord-sponsoren bijgekomen. Veel eerder
dan verwacht mochten we begin september het 100e !!! reclamebord
verwelkomen. (zie site en volgend clubblad)
Naast actieve werving heeft e.e.a. natuurlijk te maken met de aanleg van
het nieuwe kunstgras/hoofdveld inclusief bijhorende dug-outs, omheining
e.d.
De Blauw-Witter
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Zowel overdag als ’ s avonds (met de prachtige verlichting) is het nieuwe
hoofdveld een “plaatje” waar we als club best een beetje trots op mogen
zijn.
Scorebord
Zeer content zijn we natuurlijk met het scorebord nu in de nieuwe
opstelling op de hoek van het hoofdveld. Hopelijk komt het op deze
plek nog beter tot zijn recht dan in de oude situatie tussen de dug-outs.
Sponsors van het scorebord zijn:

•
•

De Poppe zalencentrum
T.I.B. luchttechniek en koeling

Shirtreclame
Naast de reeds bestaande shirtsponsors heeft Leferink adviseurs wederom
ons 1e elftal in een “nieuw pak” gestoken. (presentatie en trainingspakken)
Ook de polo’s en tassen van het eerste team zijn nieuw. Het team Dames
1 kreeg spontaan 24 trainingsjacks aangeboden van DEGOEDE.COM uit
Brummen waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Bij aanvang van de competitie hebben we alle senioren, dames, zaal,
meisjes, junioren en pupillen voorzien van wedstrijdkleding. Ook de
jongste inloopgroep alsmede de 35-plus dames en heren zijn voorzien
van gesponsorde kleding. Totaal praten we over ruim 30 teams (!!!), iets
waar we best een beetje trots op zijn. Aan spelers en begeleiding doen
we een oproep om vooral zuinig met deze kleding om te gaan. In dit
verband noemen we ook onze “wasdames” Anke en Toos, die wekelijks
vele, vele uren besteden aan het wassen van de kleding. (over vrijwilligers
gesproken) Een dikke pluim namens alle Blauw Witters is hier zeker op
z’n plaats !!! In een volgend clubblad zullen alle kledingsponsors worden
vermeld.
Tenslotte
Als we naast bovenstaande ook nog de spelerstassen, inloopshirts, polo’s
clubhuis e.d. vermelden, kunnen we rustig vaststellen dat de middenstand
Blauw Wit een warm hart toedraagt. Iets waar we uiteraard zeer content
mee zijn. Laten we gezamenlijk ervoor zorgen dat de middenstand ook
tevreden is over ons.

Dick Beldman
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Gebruik kunstgrasveld z.v.v. Blauw
Wit ’66 voor competitie-, beker- en
oefenwedstrijden.
1. Uitgangspunt is dat alle teams bij toerbeurt hun competitie- en

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

bekerwedstrijden op het kunstgrasveld spelen.
De algemeen wedstrijdsecretaris ziet er op toe dat alle teams,
althans voor zover mogelijk, ongeveer even vaak aan de beurt
komen.
Alleen voor het 1e en 2e, onze prestatieteams, wordt een
uitzondering gemaakt.
In principe spelen deze teams al hun wedstrijden op het
kunstgrasveld.
Teams die voor hun wedstrijden geen gebruik wensen te maken
van het kunstgrasveld dienen dit kenbaar te maken aan de
algemeen wedstrijdsecretaris.
Oefenwedstrijden dienen tijdig te worden aangemeld bij de
algemeen wedstrijdsecretaris,
waarbij voorkeur voor kunstgras of natuurgras dient te worden
aangegeven.
De dinsdagavond is beschikbaar voor oefenwedstrijden van het 1e
en 2e elftal, aanvang 20.15 uur. Het trainende 1e of 2e elftal dient
dan uit te wijken naar natuurgras.
De woensdagavond is beschikbaar voor oefenwedstrijden van de
jeugdteams en de andere seniorenelftallen, aanvang wedstrijden
van andere seniorenelftallen 20.15 uur.
De vanaf 20.00 uur trainende jeugdteams dienen dan uit te wijken
naar natuurgras.
Indien een jeugdteam op een vroeger tijdstip dan 20.15 uur een
oefenwedstrijd wil spelen dient dat in principe op natuurgras te
gebeuren.
Bij onvoorziene situaties zullen doordeweekse wedstrijden in de
trainingsuren voor de jeugd voorrang krijgen op trainingen op het
kunstgras hoofveld.

Aldus besloten door het bestuur van z.v.v. Blauw Wit ’66 in zijn vergadering
van 5 september 2016.
De Blauw-Witter
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Aanleg trapveldje jeugd
Op de feestavond t.g.v. het 50-jarig jubileum is door een aantal sponsoren
een kunstgras trapveldje voor de jongste jeugd aangeboden. Inmiddels is
dit veldje al enige tijd gerealiseerd maar is nu ook het hekwerk geplaatst
en kan het ook echt gebruikt worden.
Aanleg van dit z.g. Panna-veldje (bruto waarde circa E 18.000,=) is mogelijk
gemaakt door:
Autobedrijf Pots
Bouwbedrijf ter
Steege  
Nijhof Wassink BV

Autobedrijf Stukker
Kapsalon Elegant

Bemei RVS Industrie
Meijerink Groene
Diensten

Volker Stevin
Nederland  

Daarnaast hebben de leden Johan Bolink en Erik Huzen met de veiling
op de grote feestavond E 400,= bijgedragen en is er nog een sponsor die
niet met naam genoemd wil worden. Ook onze eigen onderhoudsploeg
heeft de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Namens heel Blauw Wit alle
“gevers” en “werkers” heel hartelijk dank!!!
Voor wat betreft het gebruik van het veldje spreken we af dat het is
bedoelt voor de jongste jeugd. Dit kan onze eigen jeugd zijn (mini’s pupillen) maar ook kinderen van gasten en supporters. Alleen als het
veldje vrij is mag de oudere jeugd er gebruik van maken. Een “trapbal”
kan men afhalen aan de bar in het clubhuis en in tegenstelling tot het
hoofdveld is de grasmat geschikt voor alle soorten schoeisel.
We hopen dat de kids heel veel plezier beleven op het trapveldje en daar
lekker ongedwongen achter een bal aan rennen wat misschien wel de
basis is om later een goede voetballer te worden.
Dick Beldman
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Berichtje van de kantinecommissie
Beste Blauw Witters,
Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben vinden er de laatste tijd wat
veranderingen plaats in de kantine. Het belangrijkste is wel dat er een
leger nieuwe mensen achter de bar staat! Door de nieuwe opzet van de
indeling van de bardiensten hebben zich vele nieuwe vrijwilligers gemeld.
Al deze mensen zullen ingewerkt moeten worden. Graag één ieders begrip
mocht e.e.a. wat langer duren dan normaal. Inmiddels zijn er kartonnen
koffiebekers, suiker- en melksticks (incl. houders gemaakt door André van
der Waal, waarvoor dank!) in gebruik genomen en zijn er verschillende
soorten koeken te koop voor bij de koffie. T.z.t. willen we kritisch kijken
naar onze verkoopproducten en hier, indien nodig, aanpassingen in doen.
Mochten jullie ideeën hebben dan horen wij dit graag!
We willen graag de jongeren onder de 18 jaar verzoeken om geen alcohol
te bestellen of te drinken in de kantine. Zoals iedereen weet is dit wettelijk
verboden! Mocht bij controle blijken dat er wel alcohol gedronken wordt
door jongeren onder 18 jaar dan loopt de kantine kans haar vergunning
kwijt te raken. Dat betekent dus helemaal geen alcohol meer! Mochten
jullie een alternatief drankje willen drinken laat het ons dan weten (wel
alcoholvrij uiteraard!). Bij twijfel van de leeftijd wordt er naar het ID
gevraagd.
De mensen die bardienst hebben dragen de bekende blauwe polo. Als
kantinecommissie zouden we het zeer waarderen als mensen die géén
kantinedienst hebben ook niet achter de bar komen. Uiteraard zijn er
een aantal uitzonderingen; er zijn mensen die de deur naast de ingang
van de bar gebruiken als doorgang (wasdames, onderhoudscommissie)
dit is uiteraard geen probleem. Mocht het enorm druk zijn achter de bar
en iemand wil graag helpen, overleg dit dan even met de mensen achter
de bar. Veel nieuwe barmedewerkers weten niet wie wie is, en hoe goed
het ook bedoeld is, het is vervelend als er veel “vreemden” achter de bar
lopen.
Als laatste; we zoeken nog steeds mensen voor verschillende
kantinediensten (08.00-12.00/13.00, 12.00-16.00 of 16.00 sluit +/- 19.30)!
Wie o wie wil ons team komen versterken??
Bedankt namens de kantinecommissie
De Blauw-Witter
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Bedankt!
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun en het medeleven na
het toch nog vrij plotselinge overlijden van Henk Westerik.
Jullie kaarten, steunbetuigingen en condoleances hebben ons erg goed
gedaan.
In het bijzonder bedanken we de leden van OONZ`N HOOK. Jullie
spontane hulp tijdens de condoleances hebben wij zeer gewaardeerd.
Blauw Wit was een `warm thuis` voor Henk. Dit zal ons altijd bijblijven.

Henk Westerik Sr.
Ina en Freddy Hulleman, Robbert & Anneloes, Marten & Lisette
Riet en Dirk-Jan Schuppert, Boaz en Eva

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Deelnemende teams aan competitie 2016 / 2017
Onze vereniging neemt dit seizoen met 30 teams (28 veld en 2 zaal) deel
aan de KNVB-competitie. De 28 veldteams zijn als volgt onderverdeeld:
- 6 seniorenelftallen, waarvan 1 vrouwenelftal;
- 2 herenseniorenzeventallen 35+ (wedstrijden 1 keer per maand op
vrijdagavond);
- 2 vrouwenzeventallen 25+ (wedstrijden op woensdag- of vrijdagavond);
- 9 juniorenelftallen, waarvan 3 meisjeselftallen (2 JO19, 1 JO17, 3 JO15, 1
MO19, 1 MO17 en 1 MO15);
- 3 pupillenelftallen, waarvan 1 meisjeselftal (2 JO13 en 1 MO13);
- 6 pupillenzeventallen (3 JO11 en 3 JO9).
Voorts wordt dit seizoen ook weer met mini-pupillen 4 tegen 4 gespeeld.
Niet in KNVB-verband, maar onderling met clubs uit de (Sallandse) regio.
Onze vereniging neemt daaraan deel met 1 team van 5 spelertjes. In de
winterperiode wordt bezien of deze mini-pupillen als JO9-team aan de
voorjaarscompetitie van de KNVB kunnen gaan deelnemen.
De Blauw-Witter

oktober 2016

11

Categorie A en B
De KNVB hanteert een onderverdeling in voornoemde categorieën,
waarbij categorie A het prestatievoetbal betreft, t.w. alle standaardklassen
(1e elftallen), reserveklassen tot en met de 3e klasse en het jeugdvoetbal
tot en met de 1e klasse. Voor onze vereniging betreft dit alleen ons 1e en
2e elftal. Categorie B betreft het recreatievoetbal, dus voor onze vereniging
betreft dat alle andere senioren- en alle junioren- en pupillenteams.
Het onderscheid zit hem met name in het feit dat voor categorie B wat
soepeler regels van toepassing zijn m.b.t. wisselspelers, t.w. 5 in plaats
van 3 bij categorie A. Verder gelden voor categorie B soepeler regels voor
verplaatsing van wedstrijden (zie met name hierna bij Baaldagen).
Nieuwe benaming jeugdteams
Het zal neem ik aan inmiddels iedereen wel zijn opgevallen dat de
jeugdteams in dit nieuwe seizoen een andere benaming hebben gekregen,
te weten bij de jongens:
A-junioren is JO19 (Jongens Onder 19);
B-junioren is JO17;
C-junioren is JO15;
D-pupillen is JO13;
E-pupillen is JO11;
F-pupillen is JO9.
Bij de meisjes is de benaming MO met verder dezelfde categorieën.
N.B. Indien er meisjes in een jongensteam meespelen wordt aan de
benaming een G (gemengd) toegevoegd. Bij ons betreft dat JO11-3G, JO91G, JO9-2G en JO9-3G.
De KNVB heeft deze nieuwe benaming ingevoerd omdat deze
internationaal wordt gehanteerd.
Deelnemende teams aan het bekertoernooi en de bekerresultaten
Evenals vorig seizoen hebben ook dit seizoen al onze veldteams
meegedaan aan het bekertoernooi.
In principe wordt in poules van 4 gespeeld vóór aanvang van de
competitie.
Helaas is er nu minder bekersucces te melden dan vorig seizoen. Toen
wisten maar liefst 7 teams hun poule te winnen, nu zijn dat er maar 3, t.w.
het 5e, JO19-2, en VR1.
De Blauw-Witter
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Voorts heeft ook het 1e zaalteam de volgende ronde bereikt. Bij de
“zaalbeker” wordt direct begonnen met het knock-out systeem.
Van het 5e is inmiddels tegenstander datum van de eerste knock-outronde
bekend, t.w. een thuiswedstrijd tegen DZC ’68 uit Doetinchem op
zaterdag 22 oktober a.s.
Competitie-indeling
Deze indeling is te vinden op voetbal.nl en voorts op het publicatiebord in
de hal van het clubhuis.
Een competitie bevat in principe 12 teams die “thuis” en “uit” tegen elkaar
spelen. Uitzondering daarop is er sinds een aantal jaren voor de z.g. lagere
jeugdklassen, t.w. 3e klasse en lager. Ook deze klassen bestaan in principe
uit 12 teams, maar deze teams spelen tot de winterstop één keer tegen
elkaar (z.g. halve competitie) en worden vervolgens – rekeninghoudende
met de prestaties in de najaarscompetitie – opnieuw ingedeeld voor de
voorjaarscompetitie. In die competitie spelen de teams ook één keer tegen
elkaar, zodat uiteindelijk op deze wijze in een seizoen ongeveer evenveel
wedstrijden worden gespeeld als in een “normale competitie. Dit is
ingevoerd om te grote krachtsverschillen zoveel mogelijk te voorkomen.
Van onze teams spelen dit seizoen JO19-1, JO15-1 en JO13-1 een hele
competitie, alle andere teams spelen een z.g. halve competitie en worden
dus in de winterstop opnieuw ingedeeld voor de voorjaarscompetitie..
Baaldagenregeling
Voor de senioren-, junioren- en pupillenteams van Categorie B is het
mogelijk 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.
Een spelerstekort om wat voor reden dan ook kan daarvoor een goede
reden zijn.
De elftallen die een z.g. halve competitie spelen (zie hiervoor) komen
zowel in de najaars- als in de voorjaarscompetitie in aanmerking voor één
baaldag, dus over het gehele seizoen gerekend ook wel twee.
Het opnemen van een baaldag houdt in dat door de KNVB een geplande
competitiewedstrijd uit het programma wordt gehaald en op een latere
datum opnieuw wordt ingepland.
Het opnemen van een baaldag voor bekerwedstrijden is niet mogelijk.
Een baaldag dient uiterlijk op de dinsdag vóór de (zaterdag)wedstrijddag
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te worden aangevraagd bij de competitieleider van de KNVB, District Oost.
Indien een elftal een baaldag wenst op te nemen dient men dit uiterlijk
één week vóór de wedstrijddag - zo mogelijk via de coördinator - aan mij
te melden, zodat ik tijdig de aanvraag bij de KNVB kan indienen.
Tot slot
Ik wens alle teams veel succes toe in de competitie.
Anton Beldsnijder,
algemeen wedstrijdsecretaris

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:

• T. (Tess) Scheperman, senior-dames, Eekelscharen 11, 7451 WC Holten,
tel.: 0548-366609, lidnr. 2179 / MH-ZC-87K (van vv Holten)

• D. (Danique) van de Ven, senior-dames, Rielerweg 37, 7416 ZA

Deventer, tel.: 06-11466752, lidnr. 2180 / MF-YY-33E (van vv Holten)

• M. (Marco) Schuiterd, ass. trainer senioren, H.J. Wansinkstraat 1, 7451
GD Holten, tel.: 0548-851401, lidnr. 2181 / BN-TG-389 (van RKSV)

• D.T. (Daan) te Riele, junior, Enkweg 1, 7451 JN Holten, tel.: 0548-365246,
•
•
•

lidnr. 2182 / MD-CX-24Z (van vv Holten)
L. (Lynn) Janssen, pupil-meisjes, Maneschijnsweg 8, 7451 LK Holten,
tel.: 0548-367529, lidnr. 2183 / QB-WC-95K (van vv Holten)
K.(Kaya) Drent, pupil, Oranjestraat 57, 7451 CB Holten, tel.: 0548361721, lidnr. 2184 / NZ-XN-69U (van vv Holten)
L.(leander) Wijnen, pupil-meisjes, Bessinkpasstraat 10, 7451 DJ Holten,
tel.: 06-53480855, lidnr. 2185 / RS-WG-94Z
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• K.A.(Kylian) Hek, pupil, Koolwitje 18, 7451 WT Holten, tel.: 06•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36166724, lidnr. 2186 / QL-GQ-19Y, geb. 26-3-2009
S. (Steijn) Bemer, pupil, Kosterspad 4, 7451 EK Holten, tel.: 0623365742, lidnr. 2187 / RS-XL-93W, geb. 3-2-2010
B.(Baheddin) Awad, pupil, Nagelhoutstraat 34, 7451 EE Holten, tel.: 0687410746, lidnr. 2188 / RS-XR-329
G.(Gossob) Awad, pupil, Nagelhoutstraat 34, 7451 EE Holten, tel.: 0687410746, lidnr. 2189 / RS-XB-33B, geb. 1-1-2009
J. (Jaap) Spakman, pupil, Borkeldsweg 31, 7451 SN Holten, tel.: 0616054381, lidnr. 2190 / RT-HC-15Y, geb. 8-8-2010
K. (Kyra) Bouwhuis, pupil-meisjes, Maneschijnsweg 12, 7451 LK Holten,
tel.: 06-12969337, lidnr. 2191 / RT-MZ-54P, geb. 26-4-2007
M. (Monique) Steenhuis, senior-dames-35+, Pastoriestraat 14, 7451 ES
Holten, tel.: 06-34148589, lidnr. 2192 / FT-MF-97M
D. (Dieks) Gortemaker, pupil, Vossenweg 1, 7451 HJ Holten, tel.: 0622164028, lidnr. 2193 / RV-TC-47F, geb. 22-9-2008
L. (Loek) Harmsen, pupil, Koolwitje 24, 7451 WT Holten, tel.: 0652765394, lidnr. 2194 / RV-TC-72J, geb. 10-11-2010
S. (Saskia) Jimmink-Sprukkelhorst, senior-dames-35+, De Kamp 20,
7245 BP Laren (Gld.), tel.: 0573-431975, lidnr. 2195 / RV-TC-88S
M. (Mattia) Heemskerk, pupil, Bushofstraat 1, 7451 EZ Holten, tel.:
0548-367251, lidnr. 2196 / RV-LM-65D, geb. 28-3-2009
J. (Hans) Brusse, senior-ns, Kwintenweg 12, 7451 PE Holten, tel.: 0548363500, lidnr. 2197 / RV-XV-16Q
A. (Anniek) Ulfman, pupil-meisjes, Elsenerveldweg 7, 7462 PM Rijssen,
tel.: 0548-361636, lidnr. 2198 / RW-BC-20X, geb. 7-11-2008
L. (Liam) Maitland, senior, helhuizerweg 11, 7451 KE Holten, tel.: 0610865527, lidnr. 2199 / RW-CT-00D
A. (Amy) Sjoers, pupil-meisjes, Köllingserf 11, 7451 XA Holten, tel.:
0548- 549095, lidnr. 2200 / PW-LJ-46C, geb. 15-12-2006
T. (Thom) Vermeij, pupil, Mossinkserf 28, 7451 XE Holten, tel.: 0644513622, lidnr. 2201 / RW-TM-85I geb. 14-3-2011
J. (Joey) Wassink, pupil, Looërmark 22, 7437 SH Bathmen, tel.: 0570867402, lidnr. 2202 / NZ-ML-18T geb. 20-4-2004
S. (Sam) Dorresteijn, pupil, Canadastraat 41, 7451 ZJ Holten, tel.: 0625064425, lidnr. 2203 / RW-VS-319 geb. 11-12-2006
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• L.J. (Lieke) van Lindenberg, pupil-meisjes, Erve Wiegmannink 8, 7451
•
•

WD Holten, tel.: 06-20442470, lidnr. 2140 / RG-QX-26T, geb. 14-5-2010
J. (Jasper) Wijenberg, pupil, Atalanta 29, 7451 WZ Holten, tel.: 0548362878, lidnr. 2204 / RW-YT-263 geb. 7-1-2010
G. (Gijs) Aanstoot, pupil, Verzetstraat 48, 7451 DS Holten, tel.: 0611877671, lidnr. 2205 / RW-YT-30A geb. 16-5-2010

Gewijzigd:
• M.J. (Martijn) Arfman, senior, Mossinkserf 35, 7451 XD Holten, tel.:
0548-366889, lidnr. 0869 / BN-TG-367 wordt senior-35+
• D. (Dennis) Rietman, senior, Beusebergerweg 6, 7451 NE Holten, tel.:
0548-366386, lidnr. 1456 / GC-NN-72K wordt niet spelend lid
• R. (Rachèl) Kok, junior-dames, Haalmansweg 2, 7451 LC Holten, tel.:
0548-365046, lidnr. 1909 / NX-SH-69B wordt niet spelend lid
• B. (Bart) Bulsink, senior, Citroenvlinder 5, 7451 WR Holten, tel.: 0636434924, lidnr. 1913 / BN-ZM-07X wordt niet spelend lid
• H. (Henk) Oolbekkink, senior, Waardenborchstraat 26, 7451
GJ Holten, tel.: 0548-364661, lidnr. 0637 / BN-TF-77F wordt senior-35+
• G. (Gerard) Wijenberg, senior-35+, Atalanta 29, 7451 NE Holten, tel.:
0548-362878, lidnr. 1197 / FF-TY-927 wordt niet spelend lid
• G.J. (Gert Jan) Harbers, senior-ns, Kenemansstraat 14, 7451
EJ Holten, tel.: 0548-366000, lidnr. 0618 / BN-TF-72A wordt spelend lid
• N.F. (Nico) Abbink, senior-ns, Lichtenbergerweg 4, 7462 PT Rijssen, tel.:
0548-617977, lidnr. 2088 / LZ-BD-29Q wordt spelend lid
• J.W. (Jan Willem) Jacobs, senior-ns, Gaardenstraat 9, 7451
CT Holten, tel.: 0548-364114, lidnr. 1229 / FH-XM-41F wordt spelend lid

‘‘

Verhuisd:
• T.J. (Thijmen) Voogt, senior, nieuw adres wordt: Postjesweg 136W, 1061
AX Amsterdam tel.: 06-10262072, lidnr. 1209 / FF-XP-636 wordt tevens
niet spelend lid

‘‘

Ik ben 9 maanden serieus geweest. En toen
ben ik geboren...
Appie Nijhuis
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• L.J. (Arjan) Nijhuis, senior, nieuw adres wordt: Kieftenbelt 12, 7451 VK
•
•
•
•
•

Holten tel.: 0548-723612, lidnr. 1057 / BN-TH-03U wordt tevens niet
spelend lid
S. (Sander) Bruggeman, senior, nieuw adres wordt: Distelvlinder 1, 7451
VG Holten tel.: 06-39654011, lidnr. 1495 / GH-YS-587
J. (Jacco) van Alst, senior, nieuw adres wordt: Akker 49-104, 7451 XT
Holten tel.: 06-51990565, lidnr. 1057 / BN-TH-95T wordt tevens niet
spelend lid
J. (Jurgen) van Dijk, senior, nieuw adres wordt: Metzelaarplein 14, 7416
BV Deventer tel.: 06-21419104, lidnr. 1220 / FF-XX-006
E. (Erik) Groot, senior, nieuw adres wordt: Akker 49-001, 7451 XT Holten
tel.: 06-41354908, lidnr. 1147 / BN-TH-61G
M.D. (Maarten) Kruimelaar, senior- ns, nieuw adres wordt:
Bevrijderslaantje 62, 7551 KT Hengelo (Ov.), tel.: 06-41700625, lidnr.
1003 / BN-TG-78L wordt tevens weer spelend lid

Afmelding:

• R. (Remon) Abbink, junior, Deventerweg 75a, 7451 MC Holten, lidnr.
1616 / MB-CG-03J

• S. (Stan) Berenpas, senior, Vossenweg 2, 7451 HJ Holten, lidnr. 2086 /
•
•
•
•
•
•
•

QL-ZB-05D
N.G.H. (Nighel) Deijk, junior, Larenseweg 68, 7451 EN Holten, lidnr.
2112 / LZ-BX-09E
S. (Stan) op den Dries, junior, Schreursweg 2, 7451 RG Holten, lidnr.
1618 /MB-CG-05L naar vv Holten
J.J. (Joost) Ensink, pupil, Beusebergerweg 24, 7451 NE Holten, lidnr.
1962 /PK-RG-458
J.C. (Julius) Hogeslag, pupil, Vianenweg 224, 7451 TM Holten, lidnr.
2117 /QX-GX-83C
S. (Silke) Hogeslag, pupil-meisjes, Vianenweg 224, 7451 TM Holten,
lidnr. 2143 /RH-FF-53F
E.A.H. (Eaghan) Klein Twennaar, pupil, Julekesweg 7, 7451 PB Holten,
lidnr. 2007 /PX-NG-42I
L.J. (Lieke) van Lindenberg, pupil-meisjes, Erve Wiegmannink 8, 7451
WD Holten, lidnr. 2140 /RG-QX-26T
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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:
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Martijn Muller en Femke Hopster
JO9-3G:
Woensdag van 18.30 - 19.00 uur		
Martijn Muller en Femke Hopster
JO9-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Martijn Muller
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Edwin Aaftink
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		
Jarno Dijkstra
Woensdag van 18.00 - 19.00 uur 		
Alexander van Dam
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Leander Hofman en Danny Meijerink
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Henk-Jan Aanstoot en Ernst Fridrichs
JO11-1:
Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur		
Vincent Hagen
Donderdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Freddy Haan
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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• T. (Thomas) Nijkamp, senior, Beusebergerweg 84, 7451 NE Holten, lidnr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘‘

•

1381 / FX-RH-09L naar FC Zutphen
W. (Wieke) Oostenenk, junior-dames, Espelodijk 6, 7451 KS Holten,
lidnr. 1828 / NK-QQ-989
T. (Tom) Poliste, senior, Canadastraat 15, 7451 ZJ Holten, lidnr. 1847 /
MK-TZ-72G
S.N. (Saar) Rozenfeld, pupil-meisjes, Hoffesstraat 15, 7451 AE Holten,
lidnr. 2055 /QL-DB-45B
M.C. (Casper) Vossebeld, junior-ns, Kolweg 73, 7451 EN Holten, lidnr.
1586 / LY-CX-012
M. (Mariska) Stoevenbelt, senior-dames-ns, Beusebergerweg 43, 7451
NG Holten, lidnr. 1739 / MK-MG-34W
H.J. (Hugo) Overmeen, pupil, Kwintenweg 9, 7451 PE Holten, lidnr.
1809 /MZ-PB-48U
J.G.J. (Joris) Overmeen, pupil, Kwintenweg 9, 7451 PE Holten, lidnr.
1976 /PN-CF-79C
M. (Milan) Hilferink, junior, Kieftenbelt 21, 7451 VJ Holten, lidnr. 1844 /
NN-JL-904
W. (Wilco) Stam, senior-ns, De Oplegger 12, 7462 PD Rijssen, lidnr.
1314 /FS-BG-39P
L. (Loes) Bronsvoort, pupil-meisjes, Borkeldweg 1, 7475 RV Markelo,
lidnr. 2129 /QZ-MD-483
R. (Ronald) Hendriks, jeugdtrainer, Spaanse Schans 11, 7242 JE
Lochem, lidnr. 2133 /BK-QQ-342

Renger Veldhuis

‘‘

Denk je aan het inleveren van de
waardebon à € 10,- bij Steunenberg
Schoenen
Dick Beldman
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Blauw Wit’66 3 beleeft een hectische
transferperiode

Na een welverdiende overwinning in de laatste wedstrijd in mei tegen vv
Hellendoorn dacht het 3e rustig de zomer in te gaan om vervolgens weer
met hetzelfde team te gaan voetballen.
Het begon allemaal bij een training van de selectie eind mei, toen de
sterspelers van 3, Kjell van Zon, Wouter Jansen en Marten Hulleman
floreerde op de training onder de trainers Freie en Deijk. De 3 balden
lekker mee en dat bleef niet onopgemerkt. Freie werd zo enthousiast over
de topschutter van ‘t 3e dat Van Zon voor een recordbedrag de overstap
maakte naar het 1e. We zullen Van Zon missen omdat hij aan de lopende
band scoorde. Niet alleen doelpunten, maar ook…… gele kaarten. ‘Weet
je waar ik echt van baal? Als ik in de 70e minuut moe was bij ‘t 3e pakte ik
gewoon geel en kon ik 10 minuten rusten, nu kan dat niet meer’ aldus de
balende Van Zon.
Dan die andere Van Zon, Bror. Hij maakte de overstap naar 2. De spits
die als targetman fungeerde, is naar eigen zeggen zeer tevreden met zijn
transfer. ‘Tja, de trainer is gecharmeerd van mij. Ik ben een aanspeelpunt
en een afmaker. Of ik wat in de zomer gedaan heb? Nee joh, de trainer is
toch gecharmeerd van mij. Had ik al gezegd dat Deijk gecharmeerd van
mij is?’
Dan de Dani Alves van het 3e. Sander Bruggeman vertrekt ook naar het
elftal van Deijk. ‘Ik was het helemaal zat dat ik het vele loopwerk bij 3
moest doen’ vertelt Bruggeman. Is dat bij 2 dan niet zo? ‘Tja van Hulleman
begreep ik soms weinig met de tactische bespreking, maar bij 2 is het
drama. Wordt er vooraf tegen Achilles’12 verteld dat we de tegenstander
opvangen en vervolgens wordt er langs de kant geschreeuwd door
notabene medespelers dat ik druk moet zetten vooruit! Dan loop ik me
nog het apenzuur’ aldus de openhartige Bruggeman.
Thijmen Voogt heeft een transfer gemaakt naar het westen, Niek Stam
werd te oud voor dit moordend tempo in het 3e en besloot de kicksen
(voorlopig) aan de wilgen te hangen. Marcel Smit is na langdurig
blessureleed gestopt met voetballen. ‘Ziekenhuis in, ziekenhuis uit… Ik ben
er wel een keer klaar mee. Het voordeel is wel dat ik hele lekkere zusters
heb gezien, dat ga ik echt missen’ aldus Smit.
Dan de ingaande transfers. Laten we beginnen met Stefan Aanstoot. De
geroutineerde aanvaller krijgt een vrije rol op links van trainer Hulleman.
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‘De trainer heeft heel veel vertrouwen in mij, maar dat heeft zich nog niet
uitbetaald in doelpunten. Misschien ben ik wel te gefixeerd op het maken
van de goal’. Dan heeft hij ook nog een goed woordje over voor de trainer
van het 2e, Erik Deijk. ‘Mooie vent man die Deijk. Na die Sikri Cimen, of
wat het nou Nabil…… Ah joh ik weet het niet meer. Eindelijk een nuchtere
kerel voor de groep, dankzij hem zijn we kampioen geworden’. Dus als het
3e kampioen wordt is dat de verdienste van Hulleman? ‘Nee dat dan weer
niet’.
Na maar liefst 250 wedstrijden in het 1e maakt ook Arian Vorkink de
overstap naar 3. ‘Eindelijk word ik weer een keer kampioen dit seizoen,
kijk er nu al naar uit. Ik zal mijn broer Martijn alvast bellen voor de
platte wagen’. En dan het kunstgras Arian, hoe vind je dat voetballen?
‘Kunstgras? Hebben wij daar al op gevoetbald dan?’ is de veelzeggende
reactie van Vorkink.
Dan de Ibrahimovic van het 3e. Boaz Schuppert, de man die soms
onnavolgbare dingen doet en menig tegenstander het leven zuur maakt.
‘Is toch mooi man beetje knooien in het 3e! Ik schop er 15 in, altijd
aanwezig op de training, lust graag een pilsje met de boys…. Wat willen ze
nog meer?’ aldus Schuppert.
Ook Jan-Willem Jacobs keert terug op de velden. ‘Weet je wat het is…
De spelers die af en toe een kort lontje hebben en zich laten gaan zijn
de beste spelers. Zo’n type ben ik gewoon’ aldus de zeer zelfverzekerde
Jacobs.
Dan Jarmo Hartkamp, hoe komt deze beste man in het 3e? ‘Daar kan ik
eigenlijk heel kort over zijn. Kijk: Ik ben secretaris, ik heb de lijntjes binnen
de club, en deze club doet aan vriendjespolitiek. Dan zit je in het 3e, heel
simpel’ aldus Hartkamp.
U zult het niet geloven maar het is toch waar. Net als vorig seizoen is de
transfer van Jordy ‘Bony’ Kamphuis op de laatste deadlinedag afgeketst.
Technisch directeur Ophof is speciaal naar het vakantieadres van Kamphuis
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Aj op niveau wilt lul’n muj mar ‘n keer bie
mien kom’n
Herman van Eden
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in Italië afgereisd. ‘Toen ik daar was om de papieren te ondertekenen
kreeg Kamphuis een telefoontje, een privé-nummer. Ik adviseerde niet op
te nemen, maar Kamphuis deed het toch. Je raadt het al…. De maffia zette
Kamphuis onder druk om niet te tekenen bij 3 en toch voor zijn kans te
gaan bij 1. Voor mij is dit een ABC-tje. Dit kan niet anders het werk zijn van
de Das’ aldus Ophof die verwijst naar Henk Dasselaar. Dasselaar hult zich
uiteraard in nevelen en weigert om te reageren. Kamphuis doet dat wel,
diplomatiek als hij is. ‘Ophof moet niet lullen. Ik heb bijna voor 3 gekozen
omdat ik van frituur en bier houd’ aldus de eerlijke Kamphuis.
Marten Hulleman

Zaalvoetbal								
Ook de zaalspelers hebben sporthal ’t Mossink weer opgezocht om
zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen 2016-2017 waarbij het
1e uitkomt in de 1e klasse 3 en het 2e team in de 4e klasse 19. Op
donderdag 18 en dinsdag 23 augustus konden we ons al voorbereiden
op de vriendschappelijke jubileum wedstrijd HHC zaal 1 uit Hardenberg
uitkomend in de Topklasse, welke op vrijdag 26 augustus gespeeld werd.
Voor dit seizoen heeft de KNVB voor de zaal een eigen app laten maken
voor het digitale wedstrijdformulier en zijn de uitslagen na de gespeelde
wedstrijden al op internet te vinden op voetbal.nl.
Zaal 1
Het 1e heeft de volgende spelers: Niek Hegteler, Arjan Aanstoot, Marco van
Dijk, Matthijs de Jong, Remon Müller, Youri Noorlander, Jurrian Paalman,
Gert-Jan Prins, Arian Vorkink, en Roy Vrieling waarbij Marco en Roy de
organisatie doen. In de 1e klasse komen ze de volgende 11 tegenstanders
tegen: Almelo FC 5, Andarinyo 1, ASVD/Solana 2, Helios 1, HZC 1, Robur et
Velocitas, SK Turkuaz 2, Teuge SP 1, Vaassen 1, WSV/Shoepimp 4 en ZVE 1
Poort Vijf.
De jubileum wedstrijd op vrijdag 26 augustus werd ook door vele spelers
van de veldteams bijgewoond zodat er een gezellige sfeer hing. HHC
1 aangekomen in hun uitspelend tenue maakten er een mooie avond
van onder leiding van clubscheidsrechter Dirk Jansen. HHC kwam na 6
minuten op voorsprong na een snelle uitbraak waar een tweetal goede
doelpogingen van Blauw Wit aan vooraf gingen. Een minuut voor de
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pauze noteerden ze hun tweede doelpunt en had Blauw Wit ook een
drietal kansen om te scoren. Direct na de pauze hielp Mathijs de Jong
HHC aan hun 3e doelpunt en hierna speelde Blauw Wit ook behoorlijk mee
maar werd er verder niet gescoord. Eindstand 0-3.
Op vrijdag 9 september in de bekerwedstrijd thuis tegen Excelsior ’31 13
kwam het klasseverschil duidelijk naar voren: bij een ruststand van 9-0
werd het uiteindelijk 17-1 en gaan we door naar de volgende ronde.
Op vrijdag 16 september werd er thuis de eerste competitiewedstrijd
gespeeld tegen Almelo FC 5 waarbij enkele spelers van Almelo duidelijk
wat overgewicht hadden maar dit in de wedstrijd kundig gebruikten. In de
1e minuut kreeg Almelo al een goede kans om te scoren maar was Niek
op z’n plek. In de 5e en 9e minuut kwam Almelo op een 0-2 voorsprong
en liet Blauw Wit hierna wat komen en waren er voor beiden kansen. In de
18e minuut kon Roy op aangeven van Remon scoren en kreeg Marco net
voor de pauze een tweetal goede kansen – ruststand 1-2. De tweede helft
deed Blauw Wit goed mee maar liep Almelo verder uit naar 1-5, Mathijs op
rechts maakte het 2e doelpunt en Almelo de laatste bij een uitval scorend
alleen voor keeper Niek. Eindstand 2-6. Het is nog wat wennen in deze
klasse. Ook deze avond was er volop belangstelling van Blauw-Witters en
Holtenaren en was het een snelle en spannende strijd onder leiding van
scheidsrechter G.A. Harmelink.
De tweede wedstrijd op 21 september uit bij SK Turkuaz 2 leverde de
eerste punten op. In een goede wedstrijd werd met 2-8 gewonnen
waardoor zaal 1 momenteel de 5e plek in de competitie inneemt.
Zaal 2
Het 2e heeft dit seizoen 14 teams in hun 4e klasse 19: DAVO 5 en 6,
Diepenveen 1, FC RDC 5 en 7, Go Ahead D. 1, Helios 4, Holten 3, 4 en 5,
De Hooiberg 2 en 3 en SK. Turkuaz 4. Met de volgende spelers proberen
we er een goed seizoen van te maken: Edwin Aaftink, Bart van Dam, Hans
Dijkink, Gerrit Hulsman, Dirk Müller, Bart v.d. Neut, Egbert Rietberg, Harry
Sjoers, Timo Sjoers, Jan Stam, Hendri van Zon en reserve spelers Johan van
Dam en Dirk Jansen.
In hun eerste competitiewedstrijd op vrijdag 16 september uit bij De
Hooiberg 3 in Olst werd er duidelijk verloren en kreeg men weinig kansen
bij de snelle jonge spelers. Ruststand 2-0 en eindstand 7-0.
Gerrit Dikkers
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Resultaten eerste elftal

Het eerste begon de voorbereiding in Rijssen tegen het tweede team van
Excelsior. Hier werd een nipte 2-1 nederlaag geleden. Op 13 augustus
volgde de wedstrijd om de Keunecup. Het was een wedstrijd die alle
kanten op kon, maar in de slotfase wist Blauw Wit de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Na een scrimmage voor het Holten doel wist Gijs de
bal het laatste zetje te geven. Een slotoffensief van Holten leverde geen
doelpunten meer op waardoor Blauw Wit het komende seizoen houder
van de Keunecup is.
Na nog een oefenwedstrijd thuis tegen Markelo die nipt met 0-1 werd
verloren begon al de beker campagne. Hierin kon helaas niet zoals vorig
jaar worden gepiekt. Thuis werd in een wedstrijd met veel strijd met 2-4
van Witkampers verloren. Vervolgens werd uit tegen Markelo met 2-0
verloren. De uitwedstrijd bij ABS was al niet meer van belang voor de
stand. Nadat Blauw Wit terug was gekomen tot 1-1 en dacht te kunnen
doordrukken leidde een foutje de 2-1 nederlaag in. Geen volgende
bekerronde dus voor het eerste.
Hoewel de generale dus niet goed was speelde Blauw Wit een prima
eerste helft bij SVVN. Helaas bleef de stand bij rust beperkt tot 0-2. SVVN
kwam de tweede helft een stuk beter uit de kleedkamer en drong Blauw
Wit terug. Toen een kwartier voor tijd de 1-2 viel werd het nog spannend
maar de eerste 3 punten waren binnen.
De eerste thuiswedstrijd tegen Lemele leverde een identiek beeld. Ook
goed voor rust maar de aansluiting van Lemele midden in de tweede helft.
Nu kon Blauw Wit echter snel schakelen en met de snelle 3-1 en 4-1 was
de wedstrijd beslist.
Uit bij Voorwaarts werd anders dan de uitslag deed vermoeden een goede
wedstrijd gespeeld. De spitsen van Voorwaarts waren echter een stuk
preciezer in de afronding waardoor er uiteindelijk een 6-2 eindstand op
het bord kwam. Thuis tegen ON leek Blauw Wit aan de winnende hand.
In de slotfase werden echter toch nog twee doelpunten geincasseerd en
stond Blauw Wit met lege handen.
Al met al 6 punten na 4 wedstrijden waardoor het eerste momenteel de
7e plaats inneemt. Geen slechte positie, en als het team het goede voetbal
vast kan houden maar nog iets vaker in een resultaat om kan zetten kan
dit nog beter.
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Scoor voor uw club
En krijg zelf korting op uw zorgpremie bij Salland Zorgverzekeringen
De zorg in de regio Salland is goed, maar het kan altijd nóg beter. Daarom
zetten wij ons al ruim 155 jaar in voor goede zorg bij u in de buurt. Dat
doen wij niet alleen door persoonlijk goede afspraken te maken met
zorgverleners, maar ook door met ze samen te werken. Zo kunnen we
samen de zorg in de regio verder verbeteren.
Maar wij doen meer dan dat. We zijn in het bijzonder trots op onze
samenwerking met sportclubs als Blauw Wit ‘66. We vinden het fijn
om te zien dat jullie zo actief meedoen met de Salland Clubactie en
dat wij daarmee
Bijna 18? Kijk naar je zorgverzekering!
konden bijdragen
Als je 18 bent, gaat er een hele nieuwe wereld
aan bijvoorbeeld
voor je open. Je mag autorijden, stemmen en
de aanleg van een
een biertje drinken na een wedstrijd. Maar je
kunstgrasveld.
mag vanaf je 18e ook zelf een zorgverzekering
afsluiten. En wat is er nou leuker dan een
Hoe werkt het ook al
zorgverzekering afsluiten waar de sportclub ook
weer?
wat aan heeft. Niets toch?
Blauw Wit ‘66 doet al

een aantal jaren mee
met de Salland Clubactie, maar we kunnen ons voorstellen dat nog niet
alle leden weten hoe het werkt. Daarom leggen we het graag nog eens
uit. Speciaal voor de leden van sportverenigingen bieden wij een korting
van 7% op de basisverzekering, aanvullende én tandartsverzekeringen. Dit
geldt ook voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. En kinderen
tot 18 jaar maken gratis gebruik van de meest uitgebreide aanvullende en
tandartsverzekering van de ouders.
Voor elk lid dat bij ons een zorgverzekering afsluit, krijgt Blauw Wit ‘66 een
geldbedrag. Ook leden die al bij ons verzekerd zijn, kunnen zich aansluiten
bij de Salland Clubactie. Ook zij profiteren dan van de mooie korting en ze
scoren voor de club!

De Blauw-Witter

oktober 2016

26

Van de scheidsrechterscommissie
Marc wordt verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters
voor de JO9 (F)- en JO11 (E)-jeugd. Marc voetbalt al jaren in de senioren,
afgelopen seizoenen in het 5e, aankomend seizoen is Marc te bewonderen
in het 4e.
Vanuit het oogpunt van de scheidsrechterscommissie zouden wij het
erg fijn vinden als men een winterstopprogramma heeft, dat men het
winterstopprogramma voor 1 januari rond heeft. Wij moeten vaak ad hoc
scheidsrechters samenstellen en mede door de dunne spoeling is dit lastig
op korte termijn te realiseren. Wanneer wij vroegtijdig in beeld hebben
wanneer en hoe laat er wordt gevoetbald, kunnen wij ervoor zorgen dat er
een scheidsrechter op het veld staat. Wij vragen jullie begrip hiervoor.
Tot slot, we blijven het herhalen, de spoeling binnen ons
scheidsrechterskorps is dun. De spoeling is dermate dun dat wij soms ons
enorm in de bochten moeten wringen om scheidsrechters te krijgen, zo is
er ook voor de zaterdag soms een absolute noodoplossing geregeld.
Dit jaar wil de scheidsrechterscommissie een BOS-cursus organiseren in
het najaar/winter. Je krijgt daarbij een opleiding tot scheidsrechter, waar je
ook officieel wedstrijden op een groot veld mag fluiten.
Vaak wordt er gezegd dat fluiten “moeilijk” is, maar de scheidsrechters
binnen ons scheidrechterskorps zien het juist als een uitdaging om de
wedstrijd in goede banen te leiden.
Wil jij ook die uitdaging aangaan en een pupillen, junioren- of
seniorenwedstrijd in goede banen leiden? Meld je aan bij Marten
Hulleman: mhhulleman@hotmail.com

‘‘

De Scheidsrechterscommissie

Dat nieuwe kunstgras is zo zacht dat je er
wel op kunt slapen
Gerrit ter Voorde
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Puntsgewijze samenvatting van de
spelregelwijzigingen 2016-2017 die
van belang zijn voor de spelers
Heel vaak is gebrek aan kennis van de spelregels de oorzaak van
commentaar op het fluiten van de scheidsrechter. Daarom een
samenvatting van de wijzigingen in de spelregels waar spelers het
meerst mee te maken kunnen krijgen.
REGEL 3 – DE SPELERS
• Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team
minder dan 7 spelers heeft
• Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het
doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als het aanraken
geen invloed had op de verdedigers
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
• Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van
dezelfde kleur zijn als de kous
• Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest,
mag doorspelen tot de volgende onderbreking
• Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of de
boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen
• Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt
terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de
scheidsrechter, 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van
de scheidsrechter
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
• Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden moet de
ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contactovertredings-hands,
rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig)
• De scheidsrechter mag een speler verwijderen vanaf het moment dat hij
het veld voor de wedstrijd controleert
• De scheidsrechter mag de rode en gele kaart pas gebruiken vanaf het
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moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen
• Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel
of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven
REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD
• Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal
duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn. Bij een aftrap mag de bal in
elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting)
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
De strafschoppenserie:
• De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij
weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te
bepalen wie begint.
• Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan
en tijdens de strafschoppenserie
REGEL 11 – BUITENSPEL
• Vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van de
overtreding (zelfs op eigen speelhelft)
• Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat
het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting
van de middenlijn of het spel onderbroken wordt
• Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld
terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld
geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel
staan.
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
• Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede
gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de
overtreder bij het spel betrokken raakt
• Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een
scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een
gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder
kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.
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• Een poging tot een gewelddadige handeling is een rode kaart, zelfs als er
geen contact is
• Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials
etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht)
gewelddadige handelingen als spuwen, gooien met een voorwerp, etc.
Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de
leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
• Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt
bestraft met een directe vrije schop op de lijn (strafschop als in het eigen
strafschopgebied)
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
• Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit
bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart
• Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt
• Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een
indirecte vrije schop (en een gele kaart)
• De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij een overtreding
maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben
dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!

‘‘

REGEL 16 – DE DOELSCHOP
• Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als de
doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen

‘‘

Die Knapen kan nog aardig mee bij Holten.
- “Ja, maar dat kan iedereen”
Martijn Arfman
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Teleurstelling of trots…….
Donderdagochtend 18 augustus om 3.25 u. gaat de wekker; dit moet ik
zien, de finale 200 meter voor vrouwen. Gaat Dafne Schippers de eerste
gouden plak winnen in haar nog korte sprintcarrière?
Is dat iets van vroeger, zo vroeg opstaan en van een onvergetelijk
sportmoment getuige zijn? Het heroïsch boksgevecht tussen Muhammed
Ali en Joe Frazier, Formule 1 of het WK voetbal in 1994 in Amerika, daar
keken miljoenen mensen bij nacht en ontij naar.
Nu ben ik één van de honderdduizenden mensen die dat moment MOET
zien, al is het alleen maar om tijdens de pauze op het werk of verjaardagen
mee te kunnen praten. De verwachtingen zijn hoog, een ‘ Sanne-Weversmoment ‘ of een ‘Elis-Ligtlee-moment ‘, daar hoopt iedereen op.
Tien minuten later strijden teleurstelling en trots om voorrang, als ze 0.1
seconde na de Jamaicaanse Thompson het zilver pakt. De vierde zilveren
medaille en NIET de negende gouden voor Nederland!!!
Bij Dafne wint teleurstelling, ze baalt enorm want voor goud was ze naar
Rio gekomen.
En bij mij? Ik kan maar niet in slaap komen, een mug zoemt onophoudelijk
rondom mijn kussen en om 4.25 u. stap ik uit bed en open de laptop….. ik
weet het, ik schrijf alvast mijn voorwoord voor de Blauw-Witter.
Zo geschiedde, en als de eerste haan de ochtend aankondigt kan ik nog
steeds niet blij worden van die zilveren medaille! Is dat omdat een tweede
plek nooit bevredigend is?
Is een wielrenner die tweede wordt echt blij (Tom Dumoulin)? Weet u nog
wie tweede werd bij de Elfstedentocht toen Henk Angenent of Evert van
Benthem won?
Of is dit een zere wond uit 1974 (München), 1978 (Buenos Aires) of 2010
(Johannesburg)?
Elk nadeel heeft ook voordelen: om 5.41 u. is mijn voorwoord klaar.
Alex

De Blauw-Witter

oktober 2016

31

Jeugdtoppers

Zo, het seizoen is weer begonnen! Nieuwe teams
zijn samengesteld en iedereen is weer fanatiek
aan het trainen. Iedereen heeft al kennis kunnen
maken met het nieuwe kunstgrasveld. Hoe bevalt
het jullie ? Laat het even weten en schrijf een
stukje aan ons!
Pupil van de week Chris de Graauw vertelt zijn
verhaal over ‘zijn’ moment bij het eerste team van
Blauw Wit. Onze enthousiaste coördinator van
JO11, JO9 en de mini’s Anja doet in haar verhaal
de aftrap voor het nieuwe seizoen.
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 SEPTEMBER
1
1
4
11
12
14
15
17

Sophie Bekkernens
Casper Muller
Bas Haan
Saartje Wasch
Hugo Bekkernens
Jordan Borghuis
Emiel Schuppert
Stan Elbersen

17 jr
8 jr
13 jr
7 jr
14 jr
15 jr
14 jr
15 jr

17
19
20
21
21
22
30
30

Mick Slijkhuis
Niels Lenderink
Nathan Hofman
Yorick Jurjens
Jessica Blankena
Dieks Gortemaker
Lucas Tromop
Bram van Wieringen

7 jr
13 jr
15 jr
18 jr
17 jr
8 jr
13 jr
7 jr

JO19-1

De beloftes van JO19 -1 (A1) hebben nog te maken met een
wat moeizame start van het seizoen 2016/2017. Door wat
gewenningsproblemen en doordat het team geteisterd wordt door een
aantal blessures laten de resultaten, voorzichtig uitgedrukt, nog iets te
wensen over. Door goeie training en de juiste begeleiding ;) gaat dit zeker
goed komen dit jaar.

Dirk Schimmel
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Jarige jeugdspelers in OKTOBER
4
4
5
6
7
8
12
13
16
17

Lars Kogelman
Rens Leusink
Jesse Veldmaat
Anouk Veenstra
Laurens van Dam
Jan Gortemaker
Storm Lammertink
Rachèl Tuitert
Tirza Kruk
Noa de Graauw

11 jr
9 jr
18 jr
13 jr
13 jr
13 jr
13 jr
16 jr
17 jr
13 jr

18
21
22
25
26
27
27
28
30

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

8 jr
13 jr
17 jr
11 jr
17 jr
16 jr
16 jr
16 jr
12 jr

Pupil van de week

Hallo allemaal
Zaterdag 10 september was het zo ver, ik was pupil van de week.
eerst het een aan ander aan informatie aangehoord.
daarna was het tijd voor de wedstrijd.
ik mocht de eerste aftrap doen en gelijk scoren!
en bij de spelers lang de lijn zitten zodat ik goed de wedstrijd kon volgen.
wel een lange zit en stil zitten is niets iets voor mij
het was een super goede wedstrijd blauwwit het 1ste heeft gewonnen met
4-1
na de wedstrijd was het tijd voor wat lekkers... Patat.
ook heb ik een mooie bal als aandenken gekregen met handtekeningen
erop

Groetjes
Chris de Graauw

Blessure

Vorig weekend tijdens een motorcross weekend heeft het noodlot toe
geslagen bij Lizer Ezendam. Tijdens deze wedstrijd kwam hij ten val en liep
een dubbele breuk op aan zijn scheen en kuit been.
We wensen Lizer veel succes en geduld met zijn revalidatie. Van harte
beterschap namens trainer leidster en spelers van de B1
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Seizoen 2016-2017 is weer begonnen!

Het was een redelijk hectisch begin. Al in mijn eigen vakantie werd ik
door diverse enthousiaste ouders benaderd over wanneer de trainingen
weer gingen starten. Ook was ons, als JC, enigszins ontgaan dat de
bekerwedstrijden al in de zomervakantie begonnen. Niet echt handig
gepland maar uiteindelijk zijn wel alle wedstrijden gespeeld. Veel teams
hebben deze wedstrijden dan ook als oefenwedstrijden gebruikt. In deze
eerste weken hebben we ook onze nieuwste leden in een team kunnen
plaatsen. Welkom bij Blauw Wit ’66!
In overleg met de desbetreffende trainers en ouders hebben we wat
heen en weer geschoven met een aantal kids en zijn we met frisse moed
begonnen aan de najaarscompetitie.
We zijn gestart met drie JO11 (E) teams en drie JO9 (F) teams. Ook hebben
we inmiddels al twee mini-teams. Hier hebben we, in overleg met de
ouders, besloten om deel te nemen aan de Sallandse Mini-competitie.
De teams spelen nu om de week een toernooitje. Geeft wat meer rust bij
zowel de ouders als de kids.
En dan de functie coördinator JO11 en JO9. Deze is helaas nog steeds
niet ingevuld. Ik kon het echter niet over m’n hart verkrijgen het schip
zonder kapitein achter te laten. Zeker in de aanloop richting het nieuwe
seizoen.…… In het laatste JC-overleg hebben we echter wel besloten dat
ik na de jaarvergadering van 14 november a.s. definitief stop. Ik hoop en
reken er dan ook op dat iemand de JeugdCommissie komt versterken. We
kunnen niet zonder een coördinator JO11/9. De andere commissieleden
kunnen het er ook niet bij pakken omdat zij ook de aansluiting missen met
de jongste jeugd. Dus, meld je aan! Je kunt deze functie ook met z’n 2-en
doen.
Aantal leuke dingen staan voor de boeg. De officiële opening van ons
kunstgras- en ook de pannakooi zal plaatsvinden op dinsdagavond 4
oktober. Meer info hierover volgt. Alle teams trainen inmiddels op ons
mooie kunstgrasveld en ook zullen de jongste kids hier wedstrijden gaan
spelen. Afgelopen woensdag was het ontzettend warm en werden de
jongste pupillen getrakteerd op ijsjes door de JC en een koude douche op
het hoofdveld. Wat ’n lol hadden de kids!
Afsluitend, we gaan lekker voetballen! Mochten jullie leuke ideeën hebben
wat betreft activiteiten etc., kom er dan mee!

Anja, coördinator JO11, JO9 en mini’s
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Interview
1

Naam

Alinde Kogelman

Ton Meussen

2

Geboren

27-8-1974

21-9-1960

3

Beroep

ruim 20 jaar administratief
medewerkster/nu vrijwilligster

meubel en interieurspuiter bij
Harmeling in Rijssen

4

Voetbalgeschiedenis

Vanaf 12 jaar in dameselftal
MVV’69

Vanaf 8 jaar. Paar jaar geleden gestopt bij 45+ Wierden

5

Club Nederland

Feyenoord

Feyenoord

6

Club buitenland

Bayern Munchen

Liverpool

7

Speler Nederland

Dirk Kuijt

Dirk Kuijt. Respect op deze
leeftijd

8

Speler buitenland

Ronaldo

Vardy van Leiscester

9

Mooiste doelpunt ooit

Van Basten (Ek ‘88)

Van Basten (Ek ‘88)

10

Mooiste wedstrijd ooit

Nederland vs Argentinie (WK
kwartfinale’98)

venuzuela- colombia. 1968

11

Stadion

De Kuip

De Kuip

12

Tenue

Nederlands elftal

Feyenoord

13

Kunstgras bij Blauw Wit’66

Welkom

De uitkomst

14

Televisie en voetbal, wat
kijk je

Eredivisie, UEFA/
Championsleague, Voetbal Inside

Eredivisie, UEFA/
Championsleague, Voetbal
Inside

15

Internet en voetbal

Voetbal.nl, Voetbal International,
NU.nl

Voetbal.nl- voetbalprimeurhand in hand van feyenoord

16

Trainer binnenland

Rinus Michels

De trainer van SVZW. Hij bakt
er helemaal niets van

17

Trainer buitenland

Louis van Gaal

Op dit moment Raneiri van
Leiscester

18

TV-commentator

Jack van Gelder

Geen voorkeur. Zijn allemaal
slecht

19

Oranje

Helaas niet deze zomer

zo weinig mogelijk ajakkes
spelers selecteren

20

Voorspelling eredivisie

PSV, AJAX, Feyenoord

PSV, AJAX, Feyenoord

21

Voorspelling Champions L.

Real Madrid

Real Madrid

22

Favoriete eten

Hollands

wat de pot maar schaft

23

Favoriete TV-programma

Goede films

Blacklist

24

Favoriete vakantieland/plek

Warm land

portugal

25

Favoriete film

The Rock

Actie Films

26

Wie verdient er een
koninklijk lintje

Jan Kolkman (tuinman school de
Regenboog)

Mijn Vrouw. Dat ze al 24 jaar
met een voetbaltrainer leeft
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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 		
Anthon van Wijngaarden, Oranjestraat 58 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accomodatie@blauwwit66.nl
OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder, De Wheeme 2
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Coördinator zaalvoetbal:
Gerrit Dikkers, Larenseweg 44
			futsal@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. 06-12 88 37 74
tel. 06-10 15 62 45

tel. 363378
tel. 361211
tel. 361320

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:

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

€  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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