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Van de voorzitter

Inmiddels en zogezegd rolt de bal al weer enkele weken over de diverse
voetbalvelden waaronder die bij ons Blauw Wit ’66 op ’t Vletgoor. Van
een optimale seizoensaftrap was helaas niet over de hele linie sprake.
Ik heb ’t dan niet over ’t feit dat er de eerste trainingsavonden slechts
koud water uit de douches stroomde, nee - dat zijn we ondertussen
wel gewend - citeer ik nu Hans Stam en met een knipoog naar Johan
Stam. Ik heb ’t dan wel over de situatie in de jeugd waar het helaas nog
niet gelukt is voor alle elftallen leiders te vinden. Ook het eerste elftal komend seizoen uitkomend in de tweede klasse H - heeft tot op heden
geen leider(s)*. Hoofdtrainer Alex Hengeveld had zich zijn entree en
seizoenstart in Holten waarschijnlijk anders voorgesteld, tevens daar hij
vanwege omstandigheden tot en met de derde bekerwedstrijd nog niet
kon beschikken over een voltallige selectie zoals hij die voor ogen heeft.
Enfin, er zijn ook positieve zaken het vermelden waard. Eind augustus werd
in het kader van de Hoppa dagen door Blauw Wit een zeer succesvol verlopen voetbalevenement georganiseerd, waarmee tientallen kinderen een
sportieve en leuke dag mochten beleven. Ook gaf Blauw Wit op geslaagde
wijze acte de présence tijdens de Uutmarkt begin september. Verwachtingsvol kunnen we ook kijken (bij dezen de uitnodiging dat ’s een keer op een
doordeweekse avond te doen) naar de eerste stappen die gezet zijn in de
nieuwe aanpak van het opleiden van onze jeugd. Ook de verdere integratie
en positionering van het damesvoetbal binnen de vereniging stemt hoopgevend. Zo is onlangs de Commissie Senioren versterkt met enkele vrouwelijke
leden (uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord verenigen dragen
we hier wellicht en passant bij aan het genderneutrale gedachtengoed).
Belangrijk is tot slot dat we ons realiseren dat we niet slechts een club zijn,
maar nog meer een vereniging zijn, een gemeenschap waarin betrokkenheid goed is - verantwoordelijkheid nemen nog beter, “dat we het met elkaar moeten doen”. Vanuit die houding wens ik alle Blauw Witters en zij die
de vereniging een warm hart toedragen een plezierig en bovenal succesvol
voetbalseizoen 2017-2018!
Wim Borghuis

* Naschrift red.: Het leiderschap bij het 1e elftal is inmiddels ingevuld
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Van de redactie

Stelt het Nederlands voetbal mondiaal/continentaal nog wat voor? Op
het moment van schrijven staat Nederland voor het cruciale weekend
dat Oranje twee keer moet winnen en zelfs dat is geen garantie: het
doelsaldo van de laatste tegenstander, Zweden is met 6 treffers beter. En
op de avond dat Nederland in Borisov de Wit-Russen moet verslaan speelt
Zweden tegen Luxemburg, geen hoogvlieger.
Ook op Europees niveau valt de ene na de andere club door de mand:
FC Utrecht, PSV, Ajax en de laatste weken Feyenoord. Willem Vissers
van de Volkskrant stelt bijna cynisch dat ‘we’ wel erg diep gezonken
zijn. Ik citeer twee alinea’s: “het verval van een land in het Europese
clubvoetbal: verliezen, wegzakken op de Europese ranglijst, steeds sterkere
tegenstanders treffen, blijven verliezen; Feyenoord is een speelbal in de
Champions League”.
Een dag na Napoli-uit is zijn bittere toon niet milder: “Het is misschien tijd
dat trainers ingrijpen, dat ze spelers wisselen als ze bijvoorbeeld drie keer
terugspelen op de keeper. De hele wedstrijd zie je hoog op de tribune
aankomen dat het fout gaat met die terugspeelballen. En toch blijven ze
maar komen, omdat de spelers niets anders weten, omdat ze de creativiteit
missen voor de weg naar voren, de handelingssnelheid, de techniek”.
Het is lastig om uit deze neergaande spiraal te komen, zeker als we
‘Rusland’ niet halen en Feyenoord en Vitesse ondermaats blijven presteren.
Enkele slotvragen om de toon is verzachten: Hebben we niet gewoon een
‘mindere’ lichting, zoals ook in de jaren 70 en 80?
Zijn de opleidingen in Nederland toch nog gewoon ruim voldoende (kijk
naar AZ, Feyenoord, Sparta, PSV of Ajax)?
Is er sprake van een golfbeweging en kan het over vijf jaar helemaal
anders zijn? Frankrijk en Duitsland hadden enkele jaren geleden ook een
terugval.
Geen toppers? In het weekend van 24 september speelden 11
Nederlanders (basisplaats) in de grootste competitie ter wereld: Engeland.
Ook in de Duitse en Italiaanse top spelen Oranjehemden.
Verzacht dit de pijn een beetje !

Alex
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Agenda Seizoen 2017-2018
8 oktober 2017
28 oktober 2017

Koekactie
Pasmorgen kleding actie

20 november 2017

Algemene ledenvergadering

22 december 2017
23 december 2017
29 december 2017

Beldmantoernooi
Oudejaarsborrel
Nacht van Blauw Wit

6 januari 2017		
26 januari 2017
27 januari 2017

Midwintergames + nieuwjaarsreceptie
Gerrit Dikkers toernooi
Hervatting competitie 1e elftal

26 mei 2017		

Laatste competitieronde veldvoetbal

16 juni 2017		
23 juni 2017		

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

		November
29 oktober		9 november
		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
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Zij zijn pas vergeten als wij er niet meer zijn.

Op 25 augustus is overleden op de leeftijd van 88 jaar

Jan Spijker
Wij herinneren ons Jan als een gemoedelijk en vriendelijk
man en iemand waar je op aan kon. Na zijn pensionering kwam
hij bij de onderhoudsgroep waar het schoonmaken van de
kleedkamers zijn wekelijkse taak was. Jan hield van humor
en deelde dit met de ander door regelmatig een goede mop
te tappen. Jan was ook, met een vaste groep gepensioneerden,
supporter bij het 1e elftal waar zoon Uilko jarenlang onder de
lat stond.
De laatste jaren zagen we Jan niet meer op het sportpark,
langzaam ging zijn gezondheid achteruit en uiteindelijk
doofde het kaarsje. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen Veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Op 10 september is overleden op de leeftijd van 53 jaar

Alwie Deterd Oude Weme
Alwie was jarenlang leider en trainer van diverse jeugdteams
met name bij zijn zoons Siebe en Roel die nu in Jo 17-2 spelen.
Alwie was altijd zeer betrokken bij de teams waarvan hij leider/
coach was en leefde enorm mee met dat team. Ook nadat hij
in 2014 stopte als leider en coach bleef hij betrokken bij onze
vereniging en was altijd bereid bij te springen. Zo heeft Alwie
vorig seizoen nog een aantal malen als clubscheidsrechter
gefungeerd.
Nog maar kort geleden kreeg Alwie te horen dat hij
ongeneeslijk ziek was, er werd hem nog maar weinig tijd
gegund. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden
veel sterkte met het dragen van dit verlies.
De Blauw-Witter
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Lief en leed

Gert Jan Ulfman is enkele weken geleden met spoed naar het ziekenhuis
vervoerd met hartproblemen. Inmiddels is hij geholpen en weer behoorlijk
opgeknapt. We wensen Gert Jan heel veel sterkte toe en beterschap. Het
waren benauwde en spannende momenten. KOP OP!
Margriet Maassen is door een val van de trap uitgeschakeld. Ook willen we
Margriet veel sterkte wensen, de problemen met de heup zijn hopelijk snel
verleden tijd !

Cor Beukenkamp vangt 250e mol. !!!!

Afgelopen zomer heeft mollenvanger Cor Beukenkamp op sportpark ‘t
Vletgoor de 250e mol gevangen. In de zomer van 2015 werd de 200e mol
“welkom geheten”.
De gevangen mollen zijn een lekker hapje voor de buizerd die al een hele
poos te gast is op ons sportpark en als uitkijkpunt de ballenvanger van
veld 2 heeft uitgekozen. In het 16-meter gebied worden de gevangen
mollen neergelegd en de buizerd komt ze keurig ophalen.
Groot voordeel van dit voeren: sinds de komst van de buizerd zijn er
vrijwel geen konijnen meer op het sportpark te bekennen. Enkele jaren
geleden maakten de konijnen nog complete holen in de velden (soms met
jongen) met alle gevolgen van dien.
We hopen dat de mollenvanger en de buizerd nog vele jaren te gast zijn
op ons sportpark. Op naar de 300 !!!!!

‘‘

Onderhoudsgroep

‘‘

Zie legt ze bie oons altijd op de stropdasse.
Mar wie hebt ginne stropdasse umme...
Herman van Eden
Ik zie mogelijkheden. Ze kunnen
ook gewoon, net als wij, direct door
promoveren naar de 1e klasse.
Roy Vrieling
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Terug van weggeweest

Vorig jaar augustus werd onze “koffiejuffrouw” Ali Koning geveld door
de spierziekte GBS. Na een verblijf van enkele maanden in het zieken-/
verpleeghuis volgde een lange periode van revalidatie en nodige therapie.
Na het nodige “vallen en opstaan” gaat het inmiddels een stuk beter,
alleen het auto rijden is verleden tijd. Maar…… voor dit laatste is een
oplossing gevonden, sinds kort maakt Ali gebruik van een heuse
scootmobiel. Zij kan nu elke maandag en vrijdag op eigen gelegenheid
naar het sportpark komen om ons te voorzien van een lekker bakkie koffie.
Ali: welkom terug!!! En we hopen dat je nog vele jaren de nodige kannen
koffie voor ons mag zetten.

De onderhoudsgroep

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:

B. (Benthe) Bemer, pupil-meisjes, Kosterspad 4, 7451 EK Holten,
tel.: 06-28369800, lidnr. 2220 / SM-CM-708, geb. 11-03-2008
N.J. (Nické) Meijerink, junior-meisjes, Broekweg 1, 7451 MJ Holten,
tel.: 0548-363802, lidnr. 2221 / NK-QR-02B
T. (Thirza) Reusink, pupil-meisjes, Waardenborchstraat 35, 7451 GH Holten,
tel.: 0548-365283, lidnr. 2222 / SM-CM-856, geb. 04-03-2005
D.M. (Dooreen) te Riele, senior-dames, Schoutenstraat 52, 7451 AT Holten,
tel.: 06-27062442, lidnr. 2223 / SM-CM-878
M. (Martin) Flores Urbina, senior, Verzetstraat 72, 7451 DS Holten,
tel.: 06-48426006, lidnr. 2224 / GC-NQ-27P van Odysseus ‘91
C. (Carlijn) Post, pupil-meisjes, Schuttersweg 17, 7451 AV Holten,
tel.: 0548-362100, lidnr. 2225 / SM-CM-90E, geb. 29-12-2005
L.P.T. (Lars) van Ophem, junior, Looërmark 67, 7437 SK Bathmen,
tel.: 06-14748546, lidnr. 2226 / MH-GH-23Q van ABS
T.F. (Tristan) Timte, junior, Pastoriestraat 48, 7451 ES Holten,
tel.: 0548-368056, lidnr. 2227 / MH-LW-68H
C. (Cindy) Scholthof, junior-meisjes, Boermark 2, 7437 RB Batmen,
tel.: 0570-540518, lidnr. 2228 / NY-GZ-007, van ABS
D. (Djurre) Bemer, pupil, Kosterspad 4, 7451 EK Holten,
tel.: 06-28369800, lidnr. 2229 / SM-CM-823, geb. 22-03-2012
M. (Martin ) van Dijk, senior-ns, Pastoriestraat 12, 7451 ES Holten,
tel.: 0548-795214, lidnr. 2230 / SM-DB-69O
N. (Naghan) Awad, pupil-meisjes, Nagelhoutstraat 34, 7451 EE Holten,
tel.: 06-40940688, lidnr. 2231 / SM-DD-29M, geb. 18-03-2005
M.J. (Matthijs) Nijland, junior, Heidevlinder 12, 7451 WX Holten,
tel.: 0548-365280, lidnr. 2232 / MD-GW-53W van vv Holten
A. (Alex ) Hengeveld, senior-ns, Kruzebrink 10, 8141 WD Heino,
tel.: 06-15876496, lidnr. 2233 / FL-LQ-41T hoofdtrainer 1e selectie
H.H.W. (Henk) Berenschot, senior-ns., Goudsmidhoeve 208, 7326 RC Apeldoorn,
tel.: 055-5417080, lidnr. 2234 / FP-LT-22F trainer 2e selectie
W. (Wim) Snikkers, senior-ns, Van Ghentstraat 20, 7622 XT Borne,
tel.: 06-52608292, lidnr. 2235 / FN-NV-61S trainer 1e selectie dames
L. (Lieke) Smale, senior-dames, Drostenstraat 69, 7451 AJ Holten,
tel.: 06-53759857, lidnr. 2236 / MD-XK-18G
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R. (Rik) Leussink, senior, Elsenerveldweg 4a, 7462 PN Rijssen,
tel.: 0548-366226, lidnr. 2237 / GK-FJ-82Z
R. (Rebecca) Ooink op den Dijk-van den Berg, senior-dames-35+, Akkerwinde 22, 7443 GX Nijverdal,
tel.: 06-20648373, lidnr. 2238 / SN-PB-15W
S. (Sem) Vermeij, pupil, Mossinkserf 28, 7451 XE Holten,
tel.: 06-44513622, lidnr. 2239 / SN-WX-48X, geb. 16--04-2013
H.J. (Henk-Jan ) Scholman, senior-ns, Oranjestraat 14, 7451 CC Holten,
tel.: 06-57364002, lidnr. 2240 / SN-WX-52U
D. (Duuk) Spakman, pupil, Borkeldsweg 31, 7451 SN Holten,
tel.: 06-18477079, lidnr. 2241 / SN-WX-55X, geb. 23-12-2012
J. (Jochem) Sjoers, senior-ns, Köllingserf 11, 7451 XA Holten,
tel.: 06-24542183, lidnr. 2242 / BN-YL-27V
M. (Marije) Scholman, pupil-meisjes, Oranjestraat 14, 7451 CC Holten,
tel.: 06-83261960, lidnr. 2243 / SN-WX-674
T. (Thijs) Ebrecht, pupil, Langstraat 42a, 7451 ND Holten,
tel.: 0573-221677, lidnr. 2244 / SN-YC-435, geb. 19-06-2011
T. (Teun) Aanstoot, pupil, Verzetstraat 48, 7451 DS Holten,
tel.: 06-11877671, lidnr. 2245 / SN-YG-56V, geb. 13-11-2011
S. (Storm) Thomas, pupil, Verzetstraat 59, 7451 DS Holten,
tel.: 06-46556134, lidnr. 2246 / SP-DL-24M, geb. 21-11-2011
S. (Sofie) Berendsen, pupil-meisjes, Erve Joost 29, 7451 VP Holten,
tel.: 0548-657456, lidnr. 2247 / SP-DL-28Q, geb. 06-05-2009
M. (Milan) Kaayk, junior, Bergmansstraat 20, 7451 GM Holten,
tel.: 06-52363401, lidnr. 2248 / PF-KF-06K van vv Holten
L. (Luca) Groothaar, pupil, van Holtenserf 33, 7451 VE Holten,
tel.: 06-48084642, lidnr. 2249 / SP-FJ-42U, geb. 27-05-2010

Gewijzigd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. (Susan) Bronsvoort, senior-dames, Verzetstraat 29, 7451 DL Holten,
tel.: 06-40962335, lidnr. 1279 / FP-HJ-20D wordt niet-spelend lid
I. (Ivan) Schuppert, senior, Boschkampstraat 19, 7451 GB Holten,
tel.: 06-51476969, lidnr. 1322 / FT-JT-63O wordt niet-spelend lid
S. (Stefan) Dijkink, senior, Oranjestraat 53, 7451 CB Holten,
tel.: 0548-366278, lidnr. 1476 / GG-ZS-837 wordt niet-spelend lid
B. (Bastiaan) ten Tije, senior-35+, Weversstraat 46, 7451 BC Holten,
tel.: 06-27072227, lidnr. 1224 / FH-WV-046 wordt niet-spelend lid
T.S. (Thom) Hulsman, senior, Erve Teeselink 3, 7451 WE Holten,
tel.: 06-30043439, lidnr. 1347 / FT-ND-80J wordt niet-spelend lid
I.M. (Iwan) Donkers, senior-35+, Koolwitje 7, 7451 WT Holten,
tel.: 0548-546006, lidnr. 2057 / QL-FJ-583 wordt niet-spelend lid
M.F. (Marjan) Stevens-Elbersen, senior-dames-35+, Rietmolenstraat 3, 7451 ET Holten,
tel.: 0548-361023, lidnr. 1680 / BN-TH-75N wordt niet-spelend lid
J. (Jaap) Kruk, senior-35+, Canadastraat 45, 7451 ZJ Holten,
tel.: 06-57642027, lidnr. 1687 / BN-TG-07T wordt niet-spelend lid
A.W. (Ilse) van den Berg, senior-dames-25+, Aaltinksweg 8, 7451 DX Holten,
tel.: 0548-362413, lidnr. 2173 / GC-MN-09T wordt niet-spelend lid
S. (Saskia) Jimmink-Sprukkelhorst, senior-dames-25+, De kamp 20, 7245 BP Laren (gld.),
tel.: 0573-431975, lidnr. 2195 / RV-TC-88S wordt niet-spelend lid

Verhuisd:
•
•

I. (Ilonka) Beldman, senior-dames, nieuw adres wordt: Kozakkenstraat 5, 7451 GN Holten,
tel.: 06-21614372, lidnr. 1563 / LX-BF-96W
H. (Harald) Beldman, senior, nieuw adres wordt: Be van den Doolstraat 62, 7425 RS Deventer,
tel.: 06-24972929, lidnr. 1563 / LX-BF-96W wordt tevens niet spelend lid

De Blauw-Witter

oktober 2017

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•

J.C. (Nick) de Bie, senior, nieuw (tijdelijk) adres wordt: Vianenweg 21, 7451 TD Holten,
tel.: 06-41794686, lidnr. 1189 / BN-TH-99X
N. (Niek) Wesseldijk, senior, nieuw adres wordt: Het Landeweerd 27, 7451 VB Holten,
tel.: 06-11267462, lidnr. 2123 / FS-DG-546
R.P. (Robin) Koenis, junior, nieuw adres wordt: Citroenvlinder 3, 7451 WR Holten,
tel.: 06-50223999, lidnr. 1736 / MJ-ZH-82S
H. (Henk) Oolbekkink, senior-35+, nieuw adres wordt: Kolweg 69, 7451 AB Holten,
tel.: 0548-364661, lidnr. 0637 / BN-TF-77F wordt tevens niet spelend lid
M.H. (Marten) Hulleman, senior, nieuw adres wordt: Industriestraat 18, 7451 BB Holten,
tel.: 06-51078189, lidnr. 1153 / BN-TH-67M
R.B. (Ruben) Bolink, senior, nieuw adres wordt: Ploeg 28-002, 7451 XR Holten,
tel.: 06-42267723, lidnr. 1817 / FF-XQ-05Z
Y. (Youri) Noorlander, senior-zaal, nieuw adres wordt: Oranjestraat 73, 7451 CB Holten,
tel.: 06-47691726, lidnr. 1241 / FL-KN-13Y
S. (Sandra) Rietberg, senior-dames, nieuw adres wordt: Ploeg 28-204, 7451 XR Holten,
tel.: 06-20599356, lidnr. 2147 / FZ-TV-80D wordt tevens niet spelend lid
M. (Mart) Groot, senior, nieuw adres wordt: Akker 49-203, 7451 XT Holten,
tel.: 06-55763537, lidnr. 1237 / FK-CY-596 wordt teven niet spelend lid

Afmelding:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T. (Tristan) Maalderink, junior, Canadastraat 58, 7451 ZN Holten, lidnr. 1742 / MK-QH-94F
M.H. (Margriet) Maassen, senior-dames-ns, Gaardenstraat 27, 7451 CV Holten, lidnr. 1801 / MN-PS-69O
F.R. (Florian) Krük, pupil, Erve Teeselink 5, 7451 WE Holten, lidnr. 1960 / PK-RD-32L
S. (Storm) Lammertink, junior, Waardenborchstraat 31, 7451 GH Holten, lidnr. 1972 / ML-XX-64A
D. (Daan) Jalving, senior, Nagelhoutstraat 57, 7451 ED Holten, lidnr. 2004 / GF-PV-37Z naar vv Hoten
W. (Wim) op den Dries, senior-ns, Schreursweg 2, 7451 RG Holten, lidnr. 1195 / FF-TY-846
G.J.R. (Rense) Jurjens, junior, Raalterweg 49, 7451 KB Holten, lidnr. 1894 / NX-MV-12H
L.J. (Lizer) Ezendam, junior, Espelodijk 5, 7451 KS Holten, lidnr. 2135 / RF-BL-66Z naar vv Holten
T. (Tom) Lenderink, junior, Langstraat 9, 7451 NC Holten, lidnr. 1716 / MJ-GK-43Z naar vv Holten
L. (Leon) Houweling, junior, Canadastraat 38, 7451 ZM Holten, lidnr. 1950 / PK-DG-95R
T.A.J. (Tom) Reefhuis, pupil, Sangeldijkl 4, 7451 MG Holten, lidnr. 2041 / QG-MW-045
T. (Tim) Dissevelt, junior, Ericaweg 4, 7451 JJ Holten, lidnr. 1639 / MC-LL-678
S.N. (Sil) Meijerink, junior, Broekweg 1, 7451 MJ Holten, lidnr. 1741 / MK-PJ-84F
N.C. N.(Noal) de Grauw, junior-meisjes, Churchillstraat 66, 7451 ZH Holten, lidnr. 2120 / QX-QV-43Q
E. (Edwin) Dijkink, junior, Oranjestraat 53, 7451 CB Holten, lidnr. 2053 / LV-YY-90W
M.(Marloes) Dommerholt, senior-dames-25+, Drostenstraat 33, 7451 AJ Holten, lidnr. 2174 / LZ-SN-866
D.F.J. (Dirk) Jansen, pupil, Zweerssteeg 2, 7451 NW Holten, lidnr. 1811 / NF-HX-222
R.P. (Ruben) Jol, senior-35+, De Visscher 8, 7451 NG Holten, lidnr. 2167 / RR-WB-02Y
S.M. (Miguel) Mommersteeg, senior-35+, Kolweg 39, 7451 AA Holten, lidnr. 1892 / FS-MJ-003
M.G. (Maud) Aanstoot, junior-dames, Evertjesweg 7A, 7451 NR Holten, lidnr. 1882 / NX-MT-58P
S.H. (Siebel) Deterd oude Weme, junior, Beusebergerweg 80, 7451 NE Holten, lidnr. 1591 / LY-NS-05O
T. (Thomas) Barvelink, junior, Kappertsweg 3, 7451 SX Holten, lidnr. 1617 / MB-CG-04K
P.G.(Pim) Reilink, junior, de Hoeve 7, 8112 BC Nieuw Heeten, lidnr. 2110 / MD-PH-69T naar sv. Nieuw Heeten
M.J. (Max) Nab, senior, Ab Jansenstraat 22, 7451 EB Holten, lidnr. 1824 / FV-RF-48V
D. (Dennis) ter Brake, junior, Dorpsstraat 72, 7451 BW Holten, lidnr. 1820 / MC-LL-667
Y. (Yorik) Schimmel, junior, Ab Jansenstraat 28, 7451 EB Holten, lidnr. 1654 / MD-MV-36W
D.G. (Dick) Schimmel, senior-ns, Ab Jansenstraat 28, 7451 EB Holten, lidnr. 2022 / PZ-DG-16F
P.G.J. (Paul) Kuipers, senior, Erve Broekhuis 24, 7451 VM Holten, lidnr. 1296 / FQ-QX-964 naar sv. Schalkhaar
J.W. (Jan-Willem) Jacobs, senior, Gaardenstraat 6, 7451 CT Holten, lidnr. 1229 / FH-XM-41F
E.G. (Esmee) Stam, junior-meisjes, erve Lukensveld 32, 7451 WH Holten, lidnr. 1831 / NK-QR-04D
J. (Jonne) van Essen, pupil, Holterenkstraat 16, 7451 GT Holten, lidnr. 2076 / NR-GF-00Y
I. (Ilona) Oolbekkink, junior-meisjes, Waardenborchstraat 26, 7451 GJ Holten, lidnr. 2212 / SB-SX-618
P.F.J. (Pascal) Koenis, junior, Citroenvlinder 3, 7451 WR Holten, lidnr. 1578 / LX-DJ-083
R. (Rachèl) Kok, senior-dames-ns, Haalmansweg 2, 7451 LC Holten, lidnr. 1909 / NX-SH-69B
H.M.J. (Hilbert-Jan) Jansen, senior, Holterbergweg 19, 7451 JL Holten, lidnr. 1710 / LV-YY-88R
S. (Saartje) Wasch, pupil-meisjes, Churchillstraat 111, 7451 ZD Holten, lidnr. 2139 / RG-QX-18S
G.J. (Gert-Jan) Harbers, senior, Drostenstraat 115, 7451 AJ Holten, lidnr. 0618 / BN-TF-72A
D. (Daan) Schippers, senior, Bijvanksweg 4, 7451 KN Holten, lidnr. 1970 / PL-VS-68E
B. (Bart) Bulsink, senior-ns, Citroenvlinder 5, 7451 WR Holten, lidnr. 1913 / BN-ZM-07X
L.J. (Liam) Maitland, senior, Helhuizerweg 11, 7451 KE Holten, lidnr. 2199 / RW-CT-00D
B. (Britt) Spijker, junior-meisjes, Looker molen 6, 7451 GN Holten, lidnr. 1953 / PK-DK-779
L.R. (Laura) Overkempe, senior-ns, Weversstraat 36, 7451 BC Holten, lidnr. 1681 / FP-HJ-133
G.J. (Jeroen) Baltes, senior-ns, Eekelscharen 2, 7451 WC Holten, lidnr. 1383 / FX-SK-188

Renger Veldhuis
De Blauw-Witter
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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 48e -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
Blauw-Witter” ook in het nieuwe seizoen weer het meest gelezen clubblad
van Holten wordt. Succes !!!
Reclameborden
Niet alleen van Blauw Witters maar ook van onze gasten krijgen
we regelmatig complimenten voor het prachtige hoofdveld waar de
reclameborden het plaatje compleet maken. Hoewel we eind vorig jaar de
magische grens van 100 borden bereikten zijn nieuwe bordsponsors van
harte welkom!!!
Aanplakbiljetten
De raambiljetsponsor voor de thuiswedstrijden van ons 1e elftal is bij elke
Blauw-Witter wel bekend. Deze keurige aanplakbiljetten worden tot en met
het seizoen 2019-2020 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!!!

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
* Mc Donalds restaurant		
Nijkamp bakkerij			
* Paalman autobedrijf		
Rabobank West Twente		
* Reilink elektroservice
Selekt Sport Rijssen
* Stukker autobedrijf
Tromop assurantie							

Programmablaadje
Naast genoemde advertenties in het clubblad hebben wij ook een
aantal ondernemers die het (vernieuwde) programmablaadje bij de
thuiswedstrijden van ons 1e elftal mogelijk maken. Ook hiervoor is een
bedankje op zijn plaats.
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
Onlangs hebben we nieuwe wedstrijdkleding mogen ontvangen van
Tempomark voor het 1e zaalteam en Daglicht voor het 3e elftal, waarvoor
uiteraard onze hartelijke dank. Hiermee hebben we bij aanvang van
de competitie alle senioren, dames, zaal, meisjes, junioren en pupillen
voorzien van wedstrijdkleding. Ook de jongste inloopgroep alsmede de
35+ dames en heren zijn voorzien van gesponsorde kleding. Totaal praten
we over ruim 30 teams!!!...., iets waar we best een beetje trots op zijn.
De Blauw-Witter
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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

VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Ingeschreven teams voor competitie 2017 / 2018
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:
- 7 seniorenelftallen, waarvan 2 vrouwenelftallen;
- 2 herenseniorenzeventallen 35+ (wedstrijden 1 keer per maand op
vrijdagavond);
- 2 vrouwenzeventallen 25+ (wedstrijden op woensdag- of vrijdagavond);
- 7 juniorenelftallen, waarvan 2 meisjeselftallen (1x JO19, 2x JO17, 1x
MO17, 2x JO15 en 1x MO15;
- 3 pupillenelftallen, waarvan 1 meisjeselftal (2x JO13 en 1x MO13);
- 4 pupillenzeventallen, waarvan 1 meisjeszevental (3x JO11, 1x MO11,.
- 3 pupillenzestallen, 1x JO9 en 2x JO8) N.B. (zestallen is nieuw ingaande
dit seizoen)
Voorts is de laatste seizoenen ook steeds met 1 of 2 mini-teams (4x4)
deelgenomen aan een onderlinge competitie met clubs uit de (Sallandse)
regio. Helaas lukt dat nu niet. Wel wordt verwacht dat we bij de a.s.
voorjaarscompetitie weer present zullen met 1 of 2 mini-teams.
De Blauw-Witter
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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 betrof dit tot nu toe
steeds alleen het 1e en 2e elftal. Echter, het a.s. seizoen komen VR1 ook
uit in Categorie A, na hun behaalde kampioenschap van de 4e klasse en
daardoor promotie naar de 3e klasse.
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 en verplaatsen van
wedstrijden.
Baaldag wordt snipperdag / verruiming regeling plaatsen van
wedstrijden
De KNVB had aangekondigd dat ingaande het nieuwe seizoen voor
categorie B het opnemen van een baaldag zou worden afgeschaft en de
regeling voor het verplaatsen van wedstrijden zou worden verruimd.
Echter, bij nader inzien is besloten dat ieder team in categorie B ook dit
seizoen toch kan beschikken over één baaldag, waarbij de benaming is
veranderd in snipperdag. En ter voorkoming van eventuele misverstanden:
ook voor de teams die in een najaars- en voorjaarscompetitie uitkomen is
voor het gehele seizoen maar één snipperdag beschikbaar.
Een aanvraag voor een snipperdag dient vóór 12.00 uur op de dinsdag
voor de wedstrijddag bij de KNVB te zijn ingediend. Het is dus zaak dat
een wens van een team voor een snipperdag uiterlijk op maandag bij mij
bekend is.
Let wel: dit geldt alleen voor de wedstrijden in categorie B en dus niet voor
categorie A (1e, 2e en VR1).
Voorts is de regeling voor het in onderling overleg verplaatsen van
wedstrijden verruimd.
Tot nu toe moest verplaatsing plaats vinden binnen 42 dagen na de
oorspronkelijke wedstrijddatum. Die periode is aanzienlijk verruimd en wel
voor de wedstrijden van dit najaar tot 31 januari 2018 en de wedstrijden
van het a.s. voorjaar kunnen worden verplaatst tot voor de laatste twee
competitieronden van 19 en 26 mei 2018. De onderlinge afspraak moet
zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke wedstrijddatum.
De Blauw-Witter

oktober 2017

13

Op zich is het wel mooi dat deze regeling is verruimd, echter verplaatsing
betekent bijna in alle gevallen dat het een avondwedstrijd wordt en dat
heeft invloed op de bezetting van de trainingsvelden. Daarom is het
verzoek om, in ieder geval als het een thuiswedstrijd betreft, alleen in
uiterste noodzaak een wedstrijd te verplaatsen. Bekijk eerst goed wat de
mogelijkheden met andere Blauw Wit-teams zijn, waarbij ik met name wijs
op de mogelijkheid om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het
opnemen van een snipperdag door de teams, m.a.w. de ene keer dit team
en de andere keer dat team.
Ook hier is voor wedstrijden in categorie A een andere regeling van
toepassing, t.w. er mag wel in onderling overleg worden verplaatst,
maar alleen naar een datum die gelegen is vóór de oorspronkelijke
wedstrijddatum.
Tot slot
Ik wens alle teams veel succes toe in de competitie.
Anton Beldsnijder,
Algemeen wedstrijdsecretaris

Nostalgie

Na de euforie van de promotie was het wel weer even wennen om naar
ons eerste elftal te kijken. Mede door veel afwezige eerste elftalspelers
waren het voetbal en de resultaten zeer matig, in de oefenduels en de
beker. Het is ook wennen dat de vertrouwde gezichten van de elftalleiders
Jan en Henk niet meer bij de selectie zitten.
De promotie heeft helaas geen aanzuigende werking gehad op spelers
van andere clubs om bij ons te komen voetballen. Integendeel, vier
selectiespelers waaronder onze linker- en rechterspits vertrokken op het
hoogtepunt van hun carrière, allemaal met plausibele redenen. We zijn
daarmee enigszins vleugellam geraakt.
Dit aanziend opperden zwager BJ.B en Johan Groeneveld het idee om een
spelersfonds te starten. Ik heb de indruk dat deze gefortuneerde mannen
bereid zijn om daar elke maand een deel van hun pensioen in te willen
storten.
De Blauw-Witter
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Weet niet of ze dit met hun vrouwen besproken hebben. Ik heb mijn
twijfels over het aantrekken van spelers die voor een nieuwe e-bike of
laptop bij ons willen voetballen. Neen, ik zou mijn spaargeld liever in een
knusse, kleine, verwarmde tribune steken, zoals u inmiddels weet.
Daarnaast heb ik iets heel anders, waar ik me zorgen over maak. Moet dit
jaar meer volwassen worden, vrees ik, ik zal proberen het uit te leggen.
Als oud speler van vv Gramsbergen en Achilles Enschede kwam ik vorige
jaren bijna op elk sportpark van onze tegenstanders waar ik vroeger zelf
tegen heb gespeeld.
Bij bijna elke uitwedstrijd zag ik wel een oude knakker waar tegen ik
vroeger gespeeld heb en haalden we mooie jeugdherinneringen op.
Met onze promotie naar de 2e klasse voelt het dat ik afscheid moet nemen
van de herinnering aan die onstuimige puber en jong volwassene in mij.
En dat afscheid nemen en dus meer volwassen worden valt me zwaar.
Het is net als wanneer je van je beschermde, veilige plattelandsschooltje
op je 12e jaar naar een grote leerfabriek in de nabij gelegen stad gaat.
Een ontheemd en onzeker gevoel en je weet niet wat je te wachten staat.
Ik weet dat ik het niet mag roepen, het klinkt ondankbaar naar een ieder
die voor promotie gevochten heeft, maar ik doe het toch, speelden we
maar weer op die vertrouwde velden in de 3e klasse.
En versta me goed, ik ben die slapeloze nachten en verhoogde bloeddruk
van positieve opwinding bij de promotiewedstrijden echt niet vergeten.
Ik had wekenlang mijn koebelletje en blauwwitte sjaal op het nachtkastje
liggen om de goede geesten op te roepen en was dolblij met de promotie.
Maar toch?
Nu spelen in de tweede klasse een feit is, moet ik flink wennen, ben ik
koortsachtig op zoek naar lichtpuntjes. Ben b.v. blij dat ik een Tom Tom
heb om op al die onbekende voetbalparken te komen. BJ, Johan en ik
zitten gemiddeld een stukje langer in de auto, dus langer voor- en napret.
De napret hangt ook een beetje af van het resultaat van onze selectie, dat
moeten we nog even afwachten.
Eerlijk gezegd had ik geen hoge verwachtingen van onze eerste
competitiewedstrijd tegen Sparta Enschede. Had zelfs mijn koebelletje
thuis gelaten.
De Blauw-Witter
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Onze jongens hadden zich in de voorbereidende wedstrijden blijkbaar
voldoende gespaard om het Sparta, komend in een prachtige bus om het
halve uur rijden tussen Enschede en Holten te overbruggen, moeilijk te
maken.
Met geweldige inzet, saamhorigheid, dodelijke effectiviteit en een flinke
portie geluk werd gelijk gespeeld en liet Sparta in opperste verwarring
weer de terugreis in diezelfde grote bus maken.
En staan we in de middenmoot, ik zag het maandag in de krant, wie had
dat gedacht?
Wij, supporters verwachten dit jaar helemaal niets behalve inzet,
bevlogenheid en dat jullie ervan genieten.
Geniet er nu al van dat je later tegen je kleinkinderen kunt zeggen dat je
17 jaar na de eeuwwisseling in de tweede klasse hebt gespeeld en dat dat
voor het eerst in het bestaan van Blauw Wit ‘66 was.
En dat je in de eerste competitiewedstrijd gelijk gespeeld hebt tegen de
gedoodverfde aanstaande kampioen.
Je kleinkinderen zullen nog trotser op je zijn en zullen ook meteen lid van
Blauw Wit ‘66 willen worden.
Wens onze nieuwe trainer, zijn staf en onze jongens heel veel succes in het
komende seizoen.
En ik hoop dit jaar te voelen dat iets meer volwassen worden ook zijn
goede kanten heeft.

‘‘

Hartelijke groet,
Gerrit ter Voorde

Dus jongens, jullie kunnen vrijuit voetballen, dit was een prachtig begin !

‘‘

Zaterdag gaat de selectie kickboksen als
voorbereiding. Als ik dat vroeger deed werd
ik altijd van het veld gestuurd.
Henri Thalen
Dan moet ik de app in de gaten houden. Als
Nös weg gaat zoeken ze vast een nieuwe
sneller speler bij het 1e.
Hans Dijkink

De Blauw-Witter
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Digitale wedstrijdzaken app

Na een pilot van één jaar in het zaalvoetbal is ook op de velden de
wedstrijdzaken-app gelanceerd van de KNVB. De wedstrijdzaken-app is
de vervanger van het digitaal wedstrijdformulier die de afgelopen jaren
ingevuld werd op het wedstrijdsecretariaat.
Om de leiders / trainers en scheidsrechters zo goed mogelijk te informeren
en voor te bereiden zijn er vanuit de scheidsrechterscommissie twee
informatieavonden gehouden over het gebruik van deze app. Aan
het begin van het seizoen bleek dat een luxe, vele teams van andere
verenigingen zijn geeneens geïnformeerd over deze app.
Het gebruik van de app begint langzaam op gang te komen, iedereen
heeft er aardig zijn of haar weg in gevonden. In het begin was er nog wel
eens heimwee naar het overzichtelijke DWF op de computer, nu horen
we al meer termen als: ‘Eigenlijk gaat het heel snel en makkelijk als alles
werkt’.
Dat is ook de reden waarom de KNVB hiervoor heeft gekozen, snel
efficiënt en weinig tijdrovend. Kort samengevat werkt de app zo:
1. De spelers worden toegevoegd voor de wedstrijd van de beide
teams. Begeleiding moet ook worden toegevoegd aan het team,
evenals de scheidsrechter en wedstrijdcoördinator (Marcel Nijhof)
2. De scheidsrechter controleert de spelerspassen en geeft akkoord
3. De wedstrijd wordt gespeeld
4. De uitslag van de wedstrijd wordt ingevuld (en eventuele kaarten)
en vervolgens wordt de wedstrijd verzonden
5. De uitslag staat direct op de eveneens vernieuwde app voetbal.nl
Tot slot de gehoorde positieve en negatieve punten omtrent de app:
- Snel, als het werkt
- Je kunt niet meer manipuleren met spelerspassen
- Overzichtelijk
Negatieve punten:
- De WiFi bij Blauw Wit doet het niet goed zodat het soms traag
gaat
- Als je per ongeluk op team verzenden hebt gedrukt, is het jammer
dat je dat niet terug kan halen en alleen de scheidsrechter nog wijzigingen aan kan brengen
- Gedateerde foto’s (spelerspassen)
Iedereen een goed voetbalseizoen gewenst!
De Blauw-Witter
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Word jij ook lid van de Mickey Mouse
businessclub?

Binnen onze vereniging kennen we sinds een paar jaar ‘De Vrienden van
Blauw Wit’. Een groepje van ruim 30 mensen die de vereniging een warm
hart toedragen en die € 100 per jaar inleggen waarmee de club iets extra’s
kan doen. Geen grote groep, geen enorme ambities, maar we willen wel
iets betekenen voor de club. Een soort Mickey Mouse businessclub dus.
Het eerste gerealiseerde resultaat is het wedstrijdsecretariaat. Betaald
met de bijdrage van de vrienden. En inmiddels hebben we weer zoveel
geld in kas dat we samen met het bestuur van Blauw Wit binnenkort de
bestemming van onze tweede bijdrage zullen kiezen.
Naast de bijdrage aan de club willen we af en toe ook een goed doel een
extraatje geven. In 2016 was dat het informatiecentrum van de Canadese
begraafplaats.
En tenslotte, we zijn geen naaikransje, willen we ook af en toe samen
leuke dingen doen. Dit jaar was dat o.a. de barbecue op 13 mei en het
bezoek aan de Grolsch brouwerij. Gedenkwaardig was ook ons bezoek
op vrijdag 22 september aan sporthal ’t Mossink. Daar hebben we
de fototentoonstelling over Blauw Wit bewonderd, na Zaal 2 naar de
overwinning te hebben gesupporterd.
Vergaderen doen we (gelukkig) niet zo heel vaak. Maar als we als bestuur
bij elkaar zijn, vragen we ons wel eens af hoe we van 30 leden naar ons
streefgetal van 50 kunnen groeien. Onze oplossing is even simpel als
briljant: we gaan het niet proberen. Door onze regelmatige bijdrage aan
de club en door gezellige bijeenkomsten te organiseren gaan we vanzelf
groeien. We weten het zeker.
Wil je ook lid worden van onze gezellige Mickey Mouse businessclub, dan
is een mailtje naar vrienden@blauwwit66.nl voldoende.
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Heb je de ballen ook gewassen Roy?
Gerrit Dikkers
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Van de scheidsrechtercommissie

Het seizoen 2016-2017 zit er op, en als u dit leest zijn we al weer
begonnen in het seizoen 2017-2018. Tijdens het afgelopen seizoen
hebben voor het veldvoetbal Marten Hulleman (Senioren en Jeugd) en
Marc Slijkhuis (pupillen) de aanstellingen bij Blauw Wit geregeld. Voor
de zaal liep alles soepel via Gerrit Dikkers, voor het huidige seizoen heeft
Egbert Rietberg de coördinatie voor de zaal overgenomen.
De aanstellingen bij de pupillen zijn goed verlopen, de aangewezen
elftallen hebben goed gezorgd voor scheidrechters, alle elftallen en
scheidsrechters bedankt!!
VV Holten heeft aan het eind van het seizoen een pupillenscheidsrechtercursus gehouden waaraan ook Blauw Witters hebben
deelgenomen. Solange Kouwen, Malou Spijker & Dunja Spijker zijn
hiervoor geslaagd. Van harte! Volgend seizoen gaan zij starten met fluiten
bij Blauw Wit.
Voor de jeugd en de senioren zijn we (voornamelijk Marten) met het
nodige kunst en vliegwerk er in geslaagd om voor alle wedstrijden en
toernooien scheidrechters te kunnen aanstellen, soms op het allerlaatste
moment. Met name voor de middagwedstrijden is het een uitdaging
om scheidsrechters aan te stellen. ‘s Ochtends kunnen en willen
scheidsrechters die nog actief voetballen makkelijk een ontstane plek in
invullen. ’s Middags is dat helaas wat lastiger.
Met name blessures en ziekte zorgden ervoor dat ons beperkte
scheidsrechterskorps verder uitgedund werd en Blauw Wit menigmaal uit
de nood geholpen is door collega’s van VV Holten of scheidrechters van
de scheidrechtersvereniging Nijverdal. Via deze weg willen wij ook hen
bedanken voor de genomen moeite om zvv Blauw Wit’66 uit de brand te
helpen.
Kasper Hanewinkel is na een aantal jaren fluiten definitief gestopt vanwege
een slepende blessure. Henk Hulsman is dit seizoen ook gestopt, in
verband met werk op zaterdag. Ook hen willen we via deze weg bedanken
voor een inzet de afgelopen jaren!
Er is ook positief nieuws te melden. Freek Burgers is afgelopen seizoen
weer meer gaan fluiten en heeft minder last van zijn blessure.
Afgelopen seizoen is Henk Finke uit de running geweest door
hartproblemen. Henk is inmiddels weer aan de betere hand en heeft al
weer wedstrijden gefloten.
De Blauw-Witter
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Extra scheidsrechters kunnen we goed gebruiken, het hoeft niet elke
week, als we af en toe een beroep op je kunnen doen helpt dat ook. Vind
jij voetbal leuk en heb je een beetje affiniteit met fluiten meld je aan om
ook te (af en toe) te fluiten. Wij zullen voor begeleiding zorgen.
Zonder ervaring begin je met fluiten van jeugd elftallen, om vervolgens
door te groeien naar de senioren (mannen en vrouwen) afhankelijk van je
eigen wensen en beschikbaarheid.
Afgelopen seizoen is het niet gelukt om clubscheidsrechters een KNVBcursus in de omgeving aan te bieden, komend seizoen willen we daarin
wel slagen.
Twee Blauw Witters waren afgelopen seizoen actief als KNVB
scheidsrechter, Dik Beldman heeft afgelopen seizoen zijn 1.500ste wedstrijd
voor de KNVB gefloten, een bijzondere prestatie.
Voor komend seizoen wordt het aanstellen van scheidsrechter weer
spannend, het aantal elftallen is gelijk gebleven , maar het tweede is
gedegradeerd en zal daardoor minder vaak een KNVB scheidsrechter
aangewezen krijgen, wat wij als club moeten gaan opvangen.
Omdat Marten de bestuurstaak jeugd coördinator op zich heeft genomen
stopt hij met de aanstellingen van scheidsrechters voor Senioren en
Jeugd, dit wordt vanaf volgend seizoen overgenomen door Marcel Nijhof.
Wij willen Marcel en Marten allebei veel succes wensen in jullie nieuwe
functie.
Tevens willen wij Marten bedanken de inzet voor de
scheidsrechterscommissie, wij hopen dat je snel herstelt van je
knieblessure zodat je weer kan fluiten en kan voetballen.
Aan het begin van het seizoen staat er ook een verandering te wachten
met betrekking het digitaal wedstrijd formulier. Het zogeheten ‘DWF’ zal
vervangen worden door de ‘Wedstrijdzaken app’. Afgelopen seizoen is
er door de KNVB een pilot gestart in de zaal. In de zaal werkte de app
als een trein en het voorkomt veel administratieve rompslomp. Marten
(laatste taak van hem voor de scheidsrechterscommissie) heeft vlak voor
het seizoen, scheidrechters, leiders en trainers uitleg gegeven over de
‘Wedstrijdzaken app’.
Wij wensen iedereen een mooi en sportief seizoen 2017-2018.
De scheidsrechterscommissie
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William Kolkman speelt 250
wedstrijden in Blauw Wit 1

Onze 31-jarige doelman William Kolkman speelde zaterdag 7 oktober
zijn 250e officiële wedstrijd in het eerste elftal van Blauw Wit ’66. Direct
na afloop van de wedstrijd tegen Be Quick ’28 uit Zwolle werd William in
het zonnetje gezet door voorzitter Wim Borghuis die hem feliciteerde met
het behalen van deze mijlpaal. Namens bestuur, spelers en supporters
kreeg hij bloemen, een prachtige bokaal en een ingelijst keepersshirt
aangeboden.
William kan tot dusverre terugkijken op schitterende jaren waarin hij
een hele goede periode van Blauw Wit meemaakt. William sprak na
de huldiging zijn dank uit voor de steun die hij afgelopen jaren heeft
gevoeld van medespelers, trainers en begeleiding en supporters. William
startte zijn voetbalcarrière in de pupillen van Blauw Wit en doorliep alle
jeugd elftallen voordat hij in 2005 zijn debuut mag maken onder trainer
Henri Stam in het eerste elftal. Hij moet in die jaren meerdere malen de
strijd aangaan met andere keepers om een vaste plek te bemachtigen.
Onder trainer John Paul Akkerman breekt hij definitief door en speelt
hij in het seizoen 2007/2008 26 officiële  wedstrijden. Ook de seizoenen
erop behouden de trainers Frans Zelle en Philip Agteres het vertrouwen
in hem en is William tot een vaste waarde uitgegroeid binnen Blauw Wit
1. Het eerste hoogtepunt voor hem is het behalen van een periodetitel
in de 4e klasse. In het seizoen 2010/2011 wordt een sterk seizoen onder
trainer Dick Beverdam beloond met een  kampioenschap in de 4e klasse
KNVB.  William beleeft daarna met Blauw Wit mooie voetbal jaren in de
3e klasse en behaald 3x de nacompetitie. In het seizoen 2012/2013 grijpt
hij met Blauw wit  maar net naast promotie. In dat seizoen wordt onder
trainer Folkert Velten een 2e plaats gehaald in de competitie en in de
finale van de nacompetitie verloren van IJVV uit IJsselmuiden.
William Kolkman staat dan reeds bekend als één van de betere keepers in
de 3e klasse en is voor vele tegenstanders een sta in de weg. Blauw wit
heeft veel punten en overwinningen aan hem te danken.  Dan volgen
de seizoenen 2013 t/m 2016 waarin Blauw Wit vele goede spelers  ziet
stoppen of overstappen naar het zaalvoetbal. William blijft en wordt
één van de oudere spelers midden in een hele jonge selectie. Er wordt
meerdere malen tegen degradatie gespeeld maar Blauw wit handhaafde
zich knap in de 3e klasse. Ook afgelopen seizoen onder trainer Bram Freie
leek Blauw Wit tegen degradatie te spelen tot de 3e periode aanbrak.
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Blauw Wit verloor in die laatste 9 wedstrijden geen wedstrijd meer
en behaalde terecht de nacompetitie waarin William met zijn knappe
reddingen een groot aandeel had. Het team maar ook de keeper was
op het juiste moment in vorm. In de eerste ronde van de nacompetitie
werd de 2e klasser VV Hellendoorn verslagen over 2 wedstrijden. Vooral
in de uitwedstrijd in Hellendoorn was het billenknijpen maar hield met
name William Kolkman Blauw Wit op de been. Ook in de eerste wedstrijd
van de finale ronde was hij in vorm tegen DSV ‘61 in Doornspijk. Blauw
Wit won met 0-2 en leek op weg naar een historisch moment, namelijk
promotie naar de 2e klasse KNVB.  Echter het noodlot voor William sloeg
toe op de dinsdagavond training. Hij verliet met een dikke enkel het veld
en zag al gauw in dat hij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen niet
zou kunnen spelen. Die zaterdag lukte het Blauw Wit alsnog om promotie
af te dwingen en William kon opnieuw een hoogte punt aan zijn carrière
toevoegen. De wedstrijd teller stond op 244 wedstrijden. Het nieuwe
seizoen in de 2e klasse is goed begonnen. William is weer fit geraakt en
heeft inmiddels 6 wedstrijden gespeeld waardoor de 250 wedstrijden zijn
bereikt. Het team onder leiding van trainer Alex Hengeveld heeft 2 knappe
punten gepakt voor Blauw Wit tegen tegenstanders waar men in het
verleden over droomde. We wensen  William veel succes en hopen dat hij
nog vele wedstrijden onder de lat zal staan voor Blauw Wit ‘66 1.

Zaalafdeling

Na maar liefst 37 jaar is Gerrit Dikkers gestopt als coördinator van de
zaal. Uiteindelijk heeft Egbert Rietberg de taak op zich genomen om met
ingang van dit seizoen Gerrit te vervangen als zaalcoordinator.
De zaalafdeling is dit seizoen weer gestart met twee teams. Vanwege
teveel blessures moest Bart van Dam al snel de keuze maken tussen zaal
en veld en besloot te stoppen met zaalvoetbal. Verder zullen in de loop
van het seizoen Timo Sjoers (opleiding in buitenland) en Arian Vorkink
(reis naar Australie) nog wegvallen. De bezetting van beide teams is
daardoor krap maar met onderling uitwisselen en soms bijspringen door
35+ proberen we dit te op te vangen. Ook voor de training betekent dit
meestal net voldoende mensen om te trainen. Aanvulling met nieuwe
spelers die graag zaalvoetballen is daarom welkom, geïnteresseerden
kunnen zich melden bij de nieuwe coordinator (zaalvoetbal@blauwwit66.nl
/ 06-23724072).
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Zaal 1
Het eerste zaalteam begon met een 4-3 overwinning tegen Excelsior 5. Dit
is ook de enige bekertegenstander waardoor nu al de volgende ronde is
bereikt.
In de competitie werd gestart met een 6-3 nederlaag tegen FC Sedap
dat tot de kampioenskandidaten wordt gerekend. Tegen KCVO werd een
mooie 4-7 overwinning behaald en tegen Robur et Velocitas werd met 3-3
gelijk gespeeld. Een plekje in de middenmoot voorlopig, maar na slechts 3
wedstrijden zegt dat nog niet zo veel. Leuk is ook dat nu ook het 1e team
van v.v. Holten in dezelfde klasse uitkomt. Vrijdag 27 oktober om 20:00 is
de eerste onderlinge wedstrijd.
Zaal 2
Het tweede zaalteam begon al vroeg en speelde al op 1 september de
eerste wedstrijd dat het met 6-3 won van FC RDC. Daarna had men te
kampen met eerder genoemde krapte en late vakanties. Daardoor moest
al een baaldag worden opgenomen. De volgende wedstrijd werd daardoor
pas op 22 september gespeeld. Onder aanmoediging van de vrienden
van Blauw Wit die met een flink aantal naar ’t Mossink waren gekomen
speelde zaal 2 een verdienstelijke wedstrijd en won met 6-5 van Twello 4.
De laatste wedstrijd werd met 5-2 verloren van Go Ahead, mede doordat
de tegenstander er fysiek hard tegenaan ging en niet werd teruggefloten.
Een prima seizoenstart toch met voorlopig een vijfde plaats.

Blauw Wit’66 3 ondergaat ware
transformatie in de zomer

Ook Blauw Wit’66 3 mag niet ontbreken in de oktobereditie van de
felbegeerde Blauwwitter.
De tijgers van het derde elftal hebben hun zinnen gezet op het
kampioenschap in de 5e klasse, na een klinkende 6-0 overwinning tegen
ASV’57 3 uit Aadorp, ondanks het gemis van sterspelers Jacco Karsten en
Stefan Aanstoot. Jacco Karsten heeft dan ook de doelstelling om het beter
te doen dan Go Ahead Eagles: ‘Man! Die Langedijk is nog slechter dan Rolf
van Kreij!’ aldus Karsten. Over de aspiraties van het derde is Karsten kort:
‘Ik vind alles best, als er maar gelapt wordt!’.
Ook Stefan Aanstoot heeft er weer zin in, hij heeft zelfs doorgetraind in
de zomer om zijn grote droom te verwezenlijken: ‘Ik wil kampioen worden
dit seizoen’, aldus Aanstoot. Tegenwoordig houdt Aanstoot zich ook
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bezig met randzaken om het 3e, zo organiseerde Aanstoot een pikante
fotoshoot met Liza Nijkamp van VR1 als fotograaf. ‘Ik heb Liza bewust
gevraagd, om eens te kijken welke speler het nou bij het langste eind
had….’
Ook Wouter Jansen is definitief vastgelegd als fulltime speler van het
derde, nadat hij heeft afgezwaaid bij de VR1. Waarom eigenlijk? ‘Wie kan
hier in de vereniging nou zeggen dat je twee seizoenen achter elkaar
kampioen bent geworden?’
En dan de gebroeders Van Zon. Zij zijn weer in ere hersteld, nadat Kjell
terugkwam van het eerste en Bror van het tweede. Over Bror kan trainer
Marten Hulleman erg kort zijn: ‘Ik ben erg gecharmeerd van Bror’, aldus
Hulleman. De kantinecommissie is echter wat minder blij met het vertrek
van Kjell bij het eerste. ‘Het eerste lapt nu weer 5 euro na de wedstrijd en
de omzet is bij het eerste aanzienlijk gedaald sinds het vertrek van Kjell’,
aldus Esther Spijker van de kantinecommissie.
Boaz Schuppert is erg ongelukkig met de transferperiode van Blauw Wit’66
3 . Hoezo eigenlijk? ‘Man!! Heb je die Leander Hofman gezien? Daar
gaat mijn reputatie als ‘Boaz Crouch’, deze titel krijgt Leander natuurlijk’.
Hofman reageert echter gevat: ‘Boaz, houd jij die titel maar, geef mij maar
vrouwtje van Peter Crouch, dat lijkt me een mooie deal’.
Ook Daniel Kampman is weer voor het vierde seizoen op rij actief in het
derde elftal. ‘Die loempiaatjes in Vietnam, lekker man. Ben iets te zwaar
teruggekomen, maar ach, zit nog zwaar onder het gemiddelde gewicht
in deze groep’ aldus Kampman. Erik Groot is op zijn teentjes getrapt door
deze opmerking: ‘Je kunt het wel over gewicht hebben Daniel, maar ik ben
een garantie voor doelpunten gezien mijn nieuwe rol voorin’ aldus Groot
die heeft uitgesproken voor 15 goals te gaan.
Ook Marc ‘de slijk’ Slijkhuis, die wel erg veel last heeft van ‘Robbenkwetsuurtjes’ is van de partij in het derde elftal. Wat is jouw doel dit
seizoen Marc? ‘Ik me al bewezen als grensrechter, hierin wil ik me verder
ontwikkelen dit seizoen’. Net als elk seizoen wordt er flink getrokken aan
Ruben Bolink door het tweede elftal, waarom eigenlijk? ‘Ik zie het tweede
geen kampioen worden en het derde wel… Kampioensparty doen we bij
mij in de pretflet’ aldus Bolink die net op de Kol woont. Peter Teeselink, al
jaren een steady factor in het derde, heeft een specifiek doel in het derde:
minder buitenkantjes. ‘Ik heb de afgelopen jaren teveel naar Juul Harbers
gekeken, vandaar dat ik het ben gaan overnemen. Echter, het is nooit
effectief dus daarom wil ik het minderen’.
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Ook heeft het derde de nieuwe Justin Bijlow aangetrokken, namelijk Lars
Walgien, hij komt over van het vierde. Er werd uitdrukkelijk onderhandeld
om Margriet Maasen (moeder Lars) bij de deal te betrekken, maar helaas
voor het derde kwam het niet tot een deal omdat Margriet een seizoen
rust wou. Ook Rudolf van der Molen is het derde komen versterken.
Wat weten we eigenlijk van deze man? Vrij weinig, dus laten we het hem
vragen: ‘Ik ben een type wat van duidelijkheid houdt, de Excel sheet geeft
me houvast’ aldus Rudolf die altijd nipt op tijd komt voor een wedstrijd.
En dan Rutger ‘de 0’ Ossewaarde. Of moeten we ‘de teen’ zeggen, want
hoe is het daar eigenlijk mee? ‘Weet je wat het is, ik heb afgelopen
zaterdag gewoon weer tegen ASV’57 3 de nul gehouden, dus als Jansen
op mijn teen gaat staan op de training heb ik weer vakantie, uitstekend
gepresteerd en zie ik jullie in mei weer terug’ aldus Ossewaarde die
daarmee refereert aan de afgelopen twee seizoenen.
Buiten de transferdeadline is ook Rik Leussink toegevoegd aan het derde.
Daarmee wordt hij herenigd met Peter Teeselink en Marten Hulleman,
die hem trainden in respectievelijk de E- en C-jeugd. Rik, wat is je eerste
indruk van het derde? ‘Tja wat zal ik zeggen… Moet nog wel even wennen
aan het niveau hoor. Alles gaat hier zo snel, wil je de bal breed leggen als
je 1-op-1 staat, staat er weer een verdediger van tegenpartij ertussen’
aldus Leussink die kansrijk miste in zijn debuutwedstrijd voor het derde.
Nog steeds geblesseerd is Marten Hulleman, die na de winterstop weer
in actie hoort te komen. Hoe ziet zijn rol er dit seizoen eruit? ‘Ik heb als
trainer de jongens tot op het bot gemotiveerd dit seizoen, voor elke 10
punten gaat er 20 euro in de pot voor het weekendje weg aan het einde
van het seizoen. Ik heb ze nog nooit zo hard zien lopen’. En is het K-woord
al gevallen bij de technische staf van het derde? ‘Het kampioenschap
bedoel je? Ja natuurlijk. Ik neem afscheid met een kampioenschap bij het
derde’. Hoezo afscheid? ‘Dit is mijn laatste seizoen, ik word ontslagen aan
het eind van seizoen’. Is dit nu al bekend? ‘Ja hoor, ze hebben al een veel
betere trainer gevonden, namelijk André van der Waal’.
En het slotwoord is voor Jan Ophof, die de technische staf
complementeert. Jan, heb jij nog dingen gehoord in de wandelgangen?
‘Het schijnt dat onze trainer een gesprek heeft gehad met Jaron Kampman.
Jaron wou erg graag naar het derde, maar Hulleman wou hem niet
hebben. De reden? Die houden we intern’ aldus Ophof. Naar verluidt zou
het gaan omdat Jaron zichzelf heeft aangeboden bij het derde, terwijl het
derde liever spelers zelf scout.
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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
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Peter Teeselink
15-6-1988
Teamleider Logistiek
Quotes
In de D begonnen met
voetballen, Blauwe maandag op
de bank gezeten bij het 1e.
Nu in het 3e
Heracles Almelo
AS Roma
Peter van Ooijen
Messi
Martin Pieckenhagen (AZ 2005)
Arouca - Heracles Almelo
Polman Stadion
Zwart/Blauw-Wit
Voetbalprimeur
John Stegeman
Gertjan Verbeek
Olav Mol
Hopen op het WK
Ajax
Barcelona
Carpaccio pizza van Ilse
Vikings
Italië, Toscane
The departed
Marten Hulleman
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Jeugdtoppers
Het voetbal seizoen is weer begonnen! De
teams zijn al volop begonnen in de competitie.
Twaalf pupillen teams spelen er dit seizoen in
de competitie. Dit seizoen speelt er zelfs al een
compleet meidenteam onder de 11 jaar. Onze
Blauw Wit voetbalmeiden hebben een goed
voorbeeld aan de dames van de EK vrouwen,
succes meiden!
Er zijn weer een aantal nieuwe pupillen
lid geworden van de club! Welkom!. In
deze Blauwwitter schrijft hun trainer een leuk stukje over de eerste
voetbaltrainingen van deze jonge kinderen.
In de volgende Blauwwitter lezen we ook graag een verhaaltje over jouw
team! Mail je stukje naar de redactie dan lees je dit in het in het volgende
clubblad.

Jarige jeugdspelers in JULI
4
6
8
9
10
15
18
21

Rens Hagen
Noa Sjoers
Mark Harting
Lorenzo Hek
Lucas Jansen
Juan Aanstoot
Myrthe van Lindenberg
Nick van Wijngaarden
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12 jr
17 jr
15 jr
11 jr
13 jr
10 jr
9 jr
12 jr

21
24
25
26
26
26
29
31
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Bryan van Wijngaarden
Elise Rensen
Luuk Vergeer
Kris Sluiter
Gijs Fridrichs
Silke Ruiterkamp
Sjoerd Schuppert
Aniek Nijhof

15 jr
18 jr
13 jr
9 jr
12 jr
14 jr
12 jr
12 jr
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Jarige jeugdspelers in AUGUSTUS
1
1
2
4
6
8
8
8
12
16

Jochem Brinks
Pien Lubberhuizen
Bodhy Nijenhuis
Thijn Haan
Kim Tibben
Jaap Spakman
Daan Doornweerd
Tristan Timte
Noah Herbig
Tom Harting

11 jr
13 jr
14 jr
12 jr
16 jr
7 jr
9 jr
17 jr
9 jr
17 jr

19
20
20
21
23
24
25
28
30
31

Gwen Poortman
Bosse Hopster
Rico Stegehuis
Esmee Schoneveld
Annemijn Schagen
Sasha Nijkamp
Maurits Beldman
Anne Kraassenberg
Joshua Stam
Thijs Waanders

Jarige jeugdspelers in SEPTEMBER
1
1
4
5
7
12
13
14
15

Casper Muller
Sophie Bekkernens
Bas Haan
Linske te Beest
Jurre Vrieling
Hugo Bekkernens
Linde Wolterink
Jordan Borghuis
Emiel Schuppert

9 jr
18 jr
14 jr
9 jr
6 jr
15 jr
6 jr
16 jr
15 jr

17
17
19
20
21
22
22
30
30

Mick Slijkhuis
Stan Elbersen
Niels Lenderink
Nathan Hofman
Jessica Blankena
Dieks Gortemaker
Sterre van der Linde
Bram van Wieringen
Lucas Tromop

11 jr
8 jr
13 jr
13 jr
11 jr
9 jr
18 jr
13 jr
12 jr
12 jr

8 jr
16 jr
14 jr
16 jr
18 jr
9 jr
11 jr
8 jr
14 jr

Van de jeugdcommissie
Wellicht een cliché, maar de bal rolt weer. Ook de jeugdcommissie is
weer druk bezig om alles in het team vlot te laten verlopen. Het vinden
van begeleiding voor elk team blijft een punt van aandacht, het is helaas
elk jaar moeilijk om een vaste leider te vinden bij een elftal. Gelukkig zijn
er nieuwe mensen opgestaan die deze taak op willen pakken. Om een
beeld te geven hoe de teams van start zijn gegaan vind je hieronder een
overzicht.
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JO19-1
De JO19-1 is dit seizoen begonnen met een nieuwe trainer, Martijn Muller.
Martijn was vorig jaar trainer bij de mini’s. Zelf voetbalt Martijn nog bij de
35+ en heeft hij vroeger in Wierden gevoetbald bij SVZW in de selectie.
Martijn start dit jaar met de TC3 om zich zo te ontwikkelen als trainer. Om
de begeleiding te complementeren van JO19-1 zullen diverse ouders (dit
team heeft geen vaste leider) Martijn op de zaterdag ondersteunen met
vlaggen en het ontvangen van de tegenstander. In de JO19-1 mogen we
drie nieuwe leden verwelkomen, namelijk Lars van Ophem en Tristen Timte
(ABS) en Mathijs Nijland (vv Holten). Van harte welkom!
De eerste weken van het seizoen zijn qua resultaat wat minder verlopen,
maar desondanks zit er wel een stijgende lijn in het voetbal, wat
resulteerde in een nipte nederlaag bij de Zweef JO19-2 (na 3x voorgestaan
te hebben) met 5-4 en een nederlaag tegen Wilhelminaschool JO19-2: 0-2.
Indien JO19-1 deze lijn doorzet zullen er vast punten gepakt worden in de
competitie, deze begint voor JO19-1 op 7 oktober tegen Luctor et Emergo
in de 3e klasse.
JO17-1
Ook de JO17-1 is begonnen met een nieuwe trainer, Marco Schuiterd.
Marco was vorig jaar assistent-trainer bij het eerste elftal, waarmee hij
promoveerde naar de 2e klasse. Daarvoor was Marco assistent-trainer bij
RKSV. Als speler heeft Marco ook behoorlijk veel ervaring, zowel bij Blauw
Wit’66 als de CJV’ers uit Deventer. De jeugdcommissie is dan ook erg blij
dat Marco trainer wilde worden bij een mooi elftal, wat uit zal komen in de
2e klasse. Net als bij JO19-1 zal Marco ondersteund worden door diverse
ouders om hem op zaterdag te assisteren. Heidi van Wijngaarden verzorgt
de communicatie binnen dit team.
Net als bij JO19-1 is de start van het seizoen wat moeizaam. Dit lag echter
in de lijn der verwachting, aangezien veel jongens eerstejaars JO17speler zijn. Ook in dit elftal zit er een stijgende lijn in het spel, de jongens
proberen zich fysiek te ontwikkelen en te wennen aan het niveau in de
tweede klasse. Dat is ook de doelstelling voor het eerste halve seizoen,
in het tweede halve seizoen (er worden twee halve competities gespeeld
red.) zullen daarvan de vruchten geplukt moeten worden.
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JO17-2
De start van het seizoen was oké, er werd helaas niet door gebekerd,
Terwolde JO17-1 bleek met 2-8 te sterk. De JO17-2 is echter het seizoen
begonnen in de 4e klasse met een klinkende zege op SV Enter JO17-2: 111. Dit team wordt begeleid door Mandri Voortman, die al weer jaren actief
is als leider. De JO17-2 zal grotendeels bestaan uit spelers die vorig jaar in
de JO15-3 zaten.
Mandri zal ondersteund worden door diverse ouders die hem zullen
helpen met het vlaggen. De JO17-2 krijgt tevens 1x in de week training van
Marco Schuiterd.
JO15-1
De JO15-1 zijn zeer voortvarend begonnen aan het nieuwe seizoen.
Er werd door gebekerd en ook de eerste competitiewedstrijd werd
overtuigend met 0-5 gewonnen. Ook bij de JO15-1 een nieuw gezicht,
namelijk 1e speler Patrick Bolink. Patrick was hiervoor trainer bij de
E-pupillen en gaat volgend seizoen de TC3 cursus volgen. Patrick wordt
geassisteerd door Henk-Jan Scholman die weer zin en tijd had om leider
te worden bij dit elftal. De groep bestaat uit voornamelijk 2e - jaars JO15spelers en heeft daarom de ambitie om kampioen te worden in de 3e
klasse.
JO15-2
Ook bij JO15-2 nieuwe gezichten. Jarno Dijkstra en Jaron Kampman zijn
weer terug op het trainingsveld, waar de jongens en ook de club erg blij
mee zijn. De begeleiding van dit elftal bestaat uit Herman Lodeweges
die ook weer leider is na een aantal jaren geen leider te zijn geweest
en Mostawa Awad. Voor Mostawa is dit een erg mooie kans om de
Nederlandse taal te oefenen in de maatschappij. Mostawa ondersteunt
Herman en vlagt alle wedstrijden.
In de beker werd JO15-2 knap 2e achter DAVO, de eerste
competitiewedstrijd in de 4e klasse ging helaas verloren tegen Markelo
JO15-2 met 1-4.
JO13-1
Ook hier een nieuw gezicht voor de groep, Jasper Kampman. Jasper
start dit jaar met TC3 en is het seizoen voortvarend begonnen. Tevens
is Jasper overgekomen van de JO19-junioren en speelt dit seizoen in
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het eerste elftal. Er werd door gebekerd en in Raalte werd de eerste
competitiewedstrijd in de 2e klasse knap met 0-5 gewonnen na een 0-0
ruststand tegen Rohda Raalte JO13-2. Jasper wordt geflankeerd door
Marius van de Belt als leider. Alinde Kogelman verzorgt de communicatie
binnen dit team. Doelstelling van de JO13-1 is om bovenin mee te doen in
de tweede klasse.
JO13-2
De JO13-2 speelt dit jaar voor het eerst op een groot veld. Dit team
bestaat vooral uit spelers die vorig seizoen in de JO11 speelden. De spelers
beginnen steeds beter te spelen op het grote veld, er werd helaas niet
door gebekerd, maar in de 4e klasse competitie is men zeer overtuigend
van start gegaan: er werd met 11-1 gewonnen van FC RDC JO13-3.
De trainingen worden verzorgd door Danny Meijerink, zaterdag is Ernst
Fridrichs de leider en de communicatie wordt verzorgd door Benita
Meijerink. Een mooie samenstelling!
JO11-1
De jongens van JO11-1 waren erg blij dat het nieuwe voetbalseizoen
weer begon. Het leuke is dat het hele team in het verleden allemaal wel
eens met elkaar in een voetbalteam hebben gespeeld. Iedereen kent
elkaar dus erg goed en dan weet je ook waar je goed in bent op het veld.
De jongens hebben tot nu toe erg goed gevoetbald. Ze zijn een mooie
bekerronde verder en de competitie belooft ook goed te verlopen. Als je
met elkaar het positief benadert heeft dat ook een goede weergave op het
team. Het nieuwe “trainen” is even wennen, maar wel leuk. Voor het eerst
wordt er van de JO11 t/m JO8 getraind onder de visie van de zogenoemde
‘blocktrainingen’, begeleid door studenten van het ROC Aventus die
uiteraard affiniteit hebben met het voetbal. Het grote geheel wordt
gecoördineerd door Alex Hengeveld, hoofdtrainer en hoofd opleidingen
van de club. Sommige spelers vinden het wel raar dat je altijd op kunstkras
oefent en de wedstrijden op echt gras doet. De bal rolt, maar toch even
anders. Al met al een gezellig, fanatiek en sportief voetbalteam, de spelers
van JO11-1!
JO11-2
Bij de JO11-2 zijn er twee nieuwe gezichten, Dieks Gortemaker uit de JO92 en Djemo Buis, afkomstig uit Elburg, zijn goede aanwinsten voor JO11De Blauw-Witter
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2. Door jarenlang training te hebben gekregen van Martijn Muller is de
JO11-2 begonnen met een nieuwe trainer (Martijn Nijkamp) en assistenttrainer (Jolanda Mulder), zij vielen direct in de smaak bij de jongens. JO112 is met plezier van start gegaan, vier wedstrijden gespeeld: 1 gelijk en 3
verloren. De JO11-2 bestaat vooral uit eerste-jaars en heeft tot nu toe veel
gespeeld tegen tweede-jaars. Dit is wennen voor de JO11-2. Ondanks dit
alles probeert de begeleiding het team positief te coachen en plezier te
houden.
JO11-3
Ook JO11-3 heeft nu een compleet elftal op de been, eerst had dit team
maar zes spelers, maar door twee nieuwe leden is er dan definitief een
team geformeerd. Succes dit seizoen!
JO9-1G
Het team van J09-1G is vanwege de nieuwe spelregels van de KNVB
teruggegaan van een half veld (vorig jaar) naar een kwartveld met 6 in
plaats van 7 spelers. Hierdoor is het echt even zoeken naar een nieuwe
manier van goed spelen. Het team is grotendeels hetzelfde gebleven,
we hebben een extra meid erbij, wat superleuk is omdat er nu 2 meiden
in ons team zitten. De vaste keepers van vorig jaar zijn naar de jeugd
onder 11 gegaan waardoor het ook op dit punt even wennen is aan de
nieuwe situatie. We hebben al wel een wedstrijd gewonnen! Leonie van
Lindenberg is net zoals vorig jaar leider en Femke Hopster is net zoals
vorig jaar trainer, nu samen met Nynke van Avesaat. Gert-Jan Ulfman
draagt ook zijn steentje bij als trainer!
JO8-1
De JO8 is een nieuwe competitie vergelijkbaar met wat vorig jaar
eerstejaars F-pupillen genoemd zou worden. Het voordeel is dat de
overgang van 4x4 Mini naar een “F” minder groot is. Het spel is 6 tegen
6 met keeper op ongeveer een kwart veld. Aangezien het een nieuwe
competitie betreft was het qua klasse indeling even aftasten waar de JO81 het beste tot zijn recht zou komen.
Het team bestaande uit Mick, Gijs, Steijn, Jarno, Jaap, Loek en Sofia kwam
in de beker als een speer uit de startblokken en won alle bekerwedstijden
overtuigend. Hierdoor is het team voor de competitie van de 3de klasse
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naar de 2de klasse geplaatst en heeft het ook daar zijn eerste wedstrijd
gespeelt en gewonnen. Iets wat het eerste elftal bij schrijven nog niet
kan zeggen in de 2de klasse… J Maar er komen nog een paar pittige
tegenstanders aan waar het team vol aan de bak zal moeten en gezien
het enthousiasme van het team gaan ze dat ook zeker doen! Als er toch
nog een minpunt genoemd mag worden, aangezien er in de JO8 niet om
een kampioenschap wordt gespeeld, worden de onderlinge uitslagen
ook niet gepubliceerd. Dat vinden we jammer omdat we dan ook niet
goed in kunnen schatten wat te verwachten. Gelukkig is er een JO8-1
leider bij VV Holten (en ook niet geheel onbekend bij Blauw Wit, iets met
clubscheidsrechter en leider H35+ 2) die op maandag alle club websites
langs gaat en alle uitslagen zelf verwerkt. De belangrijkste doelstelling van
het team is lekker voetballen waarbij beetje bij beetje steeds meer zaken
als samenspel, posities, vrijlopen, etc worden meegenomen. Hiervoor
is een 3-koppig Technisch Hart (Ernst-Jan de Cultuurbewaker, Jacob de
Verbindingsman en Mikel de Directeur Spelersbeleid) beschikbaar die de
groep 3x in de week lekker in het zweet laat werken.
JO8-2G
Het team is compleet met 7 spelers, 4 jongens, 3 meiden. Al vroeg in
het seizoen gaan we van start met de oefenwedstrijden. Leuke potjes
tegen de Witkampers, ABS en onze eigen Blauw Wit JO8-1G. Flinke duels
waarin we 1 partij hebben gewonnen en 2 verloren. Dit mag de pret niet
drukken want de spelers gaan elke zaterdag weer vol speelplezier de
competitiewedstrijden in.
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Het 2 keer trainen in de week is nieuw voor dit team. Dankzij de trainingen
en de inzet van de trainer is er in de afgelopen periode goed gewerkt aan
teambuilding, wordt er aardig overgespeeld en hebben de spelers inzicht
hoe het één en ander werkt rondom de opstellingen in het veld tijdens een
wedstrijd.
Aankomende periode nog heel wat wedstrijden voor de boeg in de
competitie waarin we nu zitten. Aan de motivatie van het team, inzet van
trainer en voetbalplezier zal het dit seizoen niet liggen, we gaan ervoor!!!
MO17
Dit team bestaat voor het grootste gedeelte uit dezelfde meidengroep als
vorig jaar. Aangevuld met 3 meisjes uit de MO15. Freddie Haan is jaren
de leider geweest van dit team maar heeft het stokje nu overgegeven
aan Stefan Tibben. Tevens is Wim Jansen een nieuwe trainer voor dit
team. Dit team is het seizoen goed begonnen. Twee overwinningen bij de
bekerwedstrijd en ook de eerste competitiewedstrijd is gewonnen. Dus dit
kan gaan leiden tot een mooie klassering.
MO15
Dit team is een mix van 1ste-jaars en 2de-jaars speelsters. De
bekerwedstrijden waren dus een mooie oefening om aan elkaar te
wennen. Helaas viel er 1 wedstrijd af doordat Lochem niet genoeg
speelsters op de been kon brengen. Resultaat 1 gewonnen en 1 verloren.
De eerste competitiewedstrijd werd een gelijkspel. Herman Veenstra
verzorgt de trainingen samen met stagiaire Maud Aanstoot. Herman
Veenstra is tevens de leider van dit team samen met Mariska Schuttert.
MO13
De MO13 bestaat uit een mooie enthousiaste meidengroep. Zij worden
getraind door Chantal Pekkeriet en Jorieke Meijerink. Dit is voor hen het
tweede jaar dat zij deze groep trainen. De leider van dit team is Jochem
Sjoers. Hij is dit jaar voor het eerst leider. Dit seizoen is goed begonnen
met tweemaal winst in de beker en ook de eerste competitiewedstrijd is
gewonnen.
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MO11
De MO11 is een compleet nieuw team. De meisjes voetbalden vorig
jaar verdeeld over verschillende teams. Ze worden getraind door Lucie
Veneklaas en Sophie Bekkernens. Voor hen is dit ook een nieuwe
uitdaging. De leiding wordt verzorgd door Edwin Aaftink en Arjan Florijn.
Ook dit team heeft twee van de drie bekerwedstrijden gewonnen. De
eerste competitiewedstrijd eindigde in een gelijkspel.
De jeugdcommissie

De nieuwe mini’s!

Enkelen hadden vorig jaar al een paar keer meegetraind maar 30 augustus
stond er een nieuwe lichting instroom / mini voetballers te popelen om
eindelijk lekker met hun klasgenootjes naar de voetbaltraining te gaan. De
enthousiaste groep, variërend in de leeftijd van 4(!) tot 6 jaar, stortte zich
vol overgave op de bal. De nadruk ligt eerst natuurlijk vooral op vertrouwd
raken met de bal door veel voetbalspelletjes te doen en waar niets moet
maar heel veel mag. Plezier op de training staat voorop! Ook leuk om
te zien dat alle ouders langs de kant hun medewerking willen geven in
het “wolven” spel en mee willen helpen een groepje onder de hoede te
nemen. Met ook de Sterren League en Mini 4x4 toernooien nog in het
verschiet hebben we er allemaal enorm veel zin in er een mooi voetbal
jaar van te maken. Uiteraard blijven nieuwe spelertjes het gehele jaar nog
welkom op de training.

‘‘

De trainer

‘‘

Drie dames in plaats van Marten, altijd
goeie ruil natuurlijk.
Kees van Dijk
Hij moet wel een dikke kop hebben want
lengte heeft Remco ook niet.
Roy Vrieling
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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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