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Hallo Blauw Witters,

De herfst is begonnen. Ik hoop dat iedereen van de mooie zomer genoten
heeft. Inmiddels is het seizoen 2019/2020 alweer ‘n tijdje geleden
begonnen en zijn op 21 september de competitiewedstrijden van start
gegaan. Enkele weken daarvoor waren al de eerste bekerwedstrijden. Het
is goed om te zien dat alle elftallen weer in hun ritme komen. Ons 1e elftal
draait heerlijk mee in de competitie: 2 wedstrijden op rij gewonnen en
afgelopen zaterdag in en tegen Lemele een belangrijk punt mee naar huis
genomen. Ook onze dames draaien mooi bovenin mee, momenteel gelijk
aan de heren: 5e in de competitie stand!
Buiten alle positieve berichten en start van het nieuwe seizoen kwam
ook het droevige bericht binnen dat ons erelid Johan Stam op 3 oktober
jl. overleden is. Johan had ons een periode daarvoor medegedeeld dat
hij ongeneselijk ziek was. Johan kennende wilde hij zijn werkzaamheden
binnen de club graag zelf overdragen en dit deed hij eind augustus. Meer
dan 10 mensen hebben zijn taken overgenomen. Dan besef je nog meer
hoeveel hij voor onze vereniging deed. Toch werd geheel onverwacht
een longontsteking hem fataal. Een man met een groot hart voor onze
vereniging is nu niet meer in ons midden.
Mark Wonnink had namens het bestuur nauw contact met Johan en
zijn familie. Na het overlijden van Johan zijn Mark en ik bij Hennie en
hun kinderen op bezoek geweest. Samen hebben wij het over het leven
van Johan bij Blauw Wit gehad. Dit was een erg fijn en prettig gesprek.
Namens Blauw Wit ‘66 heb ik tijdens de dankdienst een kort levensverhaal
over Johan voorgedragen. Dit op verzoek van de familie. Wij hebben
alle vragen en wensen van de familie Stam kunnen en mogen uitvoeren,
ook dachten zij met ons mee uit de gedachte van Johan. De familie heeft
aangegeven ons hiervoor zeer erkentelijk te zijn.
Uit alles blijkt dat wij een groot clubman en icoon verloren zijn. Wij wensen
zijn vrouw Hennie, kinderen Erik-Jan en Gerke en partners, kleinkinderen
en overige familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit enorme
verlies.
Terug naar nu. In mijn laatste voorwoord hebben we kort de ‘gezonde
kantine’ aangehaald. We zijn al een flinke stap verder. Justin & Esther
hebben dit project opgepakt. Sponsor ‘Eten bij Huzen’ verzorgt iedere
zaterdag de vers belegde broodjes. Voor slechts € 3,- eet je ‘n heerlijke
bruine pistolet gezond, bacon & ei of kipkerrie. Kom ook ‘ns proeven!
De Blauw-Witter
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Voor de jeugd is er, na iedere wedstrijd, een door sponsoren COOP Léon
Haanstra/Reclamemakers Holten, een goed gevulde fruitbox beschikbaar
gesteld. Zowel de thuisspelende als ook de gasten krijgen een gezond stuk
fruit aangeboden. Heb je hierin ook leuke ideeën? Meld dit dan bij één van
de bestuursleden.
Vrijdagavond 11 oktober hadden we ons jaarlijkse koekverkoop voor en
door de jeugd. Een nieuwe commissie die het erg enthousiast hebben
opgepakt. Ook nu weer mooie aankondigingen op social media en in de
kranten. Alle 1500 koeken, geleverd door onze locale sponsor Echte Bakker
Nijkamp waren dan ook dezelfde avond al verkocht. Sterker nog, als er
meer koeken waren geweest waren ze ook verkocht. Activiteitencommissie,
jeugdspelers, ouders en chauffeurs: super bedankt voor jullie inzet!
Dan nog ander leuk nieuws! Twee van onze jeugdleden zijn geselecteerd
voor het talententeam MO-13 regio Deventer (Renkse Aaftink uit de
MO13) & talententeam regio Reggestreek (Jonna Hopster JO13).Top
gedaan meiden. We zijn ontzettend trots op jullie! Heel veel succes maar
vooral ook plezier!
Youri Noorlander gaat onze hoofdtrainer Helwich ondersteunen bij ons 1e
elftal bij zowel de trainingen als ook de wedstrijden.
Onze oproep voor hulp bij het wassen van de wedstrijdtenues heeft
ook ‘n aantal vrijwilligers opgeleverd. Dank daarvoor. Mocht je alsnog
interesse hebben om te komen helpen, spreek één van de bestuursleden
of wasdames gerust aan.
Al met al een bijzonder begin van dit voetbalseizoen. Ik hoop dat de
weergoden ons goed gezind zijn en we de komende maanden lekker veel
buiten kunnen trainen en voetballen.
Mochten er verder zaken zijn die meer of andere aandacht nodig hebben,
meld dit dan a.u.b. bij het bestuur of de coördinator. We kunnen dan
samen kijken naar eventuele oplossingen.
Ter info, maandag 25 november staat de ALV-vergadering gepland. Ik
nodig u van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Sportieve groet,
Erik Huzen, jullie voorzitter
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Agenda Seizoen 2019-2020
28 oktober

Informatieavond core stability

25 november

Algemene ledenvergadering

20 december
21 december
27/28 december
28 december

Beldmantoernooi
Oudejaarsborrel
Kerstzaaltoernooi jeugd
Nacht van Blauw Wit

4 januari
24 januari

Nieuwjaarstoernooi met nieuwjaarsreceptie
Dikkerstoernooi

30 mei

Mr. Knijff toernooi

13 juni
19 juni
20 juni

Stratenvoetbal (Meermanskamp)
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren

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

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		December
1 december		12 december
		Februari
26 januari		6 februari
		Maart		15 maart		26 maart
		Mei		26 april		7 mei
		Juni		7 juni			18 juni
De Blauw-Witter
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“zij zijn pas vergeten als wij er niet meer zijn”
Op 3 oktober is overleden op de leeftijd van 73 jaar ons bestuurslid
tevens Erelid en lid van Verdienste
Johan Stam
Erelid en lid van Verdienste met een hoofdletter want over zijn inzet
en het vele, vele vrijwilligerswerk van Johan kunnen we wel een heel
clubblad vullen. Johan was lid vanaf de oprichting in 1966 en zorgde
begin jaren 70 er bijna in z’n eentje voor dat Blauw Wit, in een zeer
moeilijke periode, toen niet ter ziele ging.
Hij was actief op diverse fronten. Van penningmeester tot elftalleider,
van jeugdtrainer tot technische commissie, van clubhuismedewerker tot
onderhoudsgroep. We kunnen gerust vaststellen dat Johan in bijna alle
geledingen van de club zijn steentje (grote steen) heeft bijgedragen.
Zijn grootste verdiensten waren de realisatie van kleedkamers aan de
Vianenweg, de houten kantine op Meermanskamp en de bouw van
ons clubhuis, extra kleedkamers en de grote berging op ons huidige
sportpark. Aan al deze projecten heeft Johan als “bouw-opperhoofd”
leiding gegeven en een geweldige bijdrage geleverd.
Enkele maanden geleden werd Johan ziek. Toen bekend werd dat zijn
ziekte ongeneeslijk was regelde hij nog zelf de overdracht van zijn
activiteiten aan bijna 10!! andere vrijwilligers van onze vereniging.
Zijn gezondheid ging heel snel achteruit en al op 3 oktober is hij
overleden.
Als Blauw Wit familie hebben we 9 oktober afscheid van Johan genomen.
Wij verliezen in hem een vrijwilliger van formaat, een clubman van de
buitencategorie. Wij wensen zijn vrouw Hennie, (klein-)kinderen, familie
en vrienden heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.
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“zij zijn pas vergeten als wij er niet meer zijn”
Op 27 juli is overleden op de leeftijd van 83 jaar
Hendrik Jan Kruithof
Hendrik Jan was sinds zijn vut lid van de onderhoudsgroep. In de huis
aan huis krant t.g.v. het 40-jarig jubileum zien we Hendrik Jan vol trots op
de zitmaaier waarvan hij het stuur niet graag uit handen gaf. Hendrik Jan
was meer een doener dan een prater. Zo was hij steevast, als metselaar/
tegelzetter, betrokken bij de diverse bouwactiviteiten op ons sportpark.
Kortom, een zeer waardevol vrijwilliger.
De laatste tijd zagen we Hendrik Jan niet meer op het sportpark, zijn
gezondheid ging achteruit en uiteindelijk is hij op 27 juli overleden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met
het verlies van Hendrik Jan.

“zij zijn pas vergeten als wij er niet meer zijn”
“Onze gedachten gaan uit naar Danielle Temmink. Danielle is op 11
oktober j.l. overleden op de veel te jonge leeftijd van 37 jaar. Vanaf mei
2016 speelde zij als een “gedreven“ speler bij onze Vrouwen 35 plus.
Door een knieblessure moest zij helaas na 2 jaar stoppen en werd
niet-spelend lid, dit voorjaar heeft Danielle zich vanwege haar ziekte
afgemeld. Wij wensen haar gezin, familie en vrienden heel veel sterkte
toe bij dit zware verlies “
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Van de redactie

’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox begin jaren zeventig.
Welnu, kijk even om je heen: de bladeren zoeken hun heil lager, de
zomertijd loopt op z’n eind en de maishakselaars zijn zo goed als klaar.
Voetbalminnende Blauwwitters zijn al geruime tijd bezig, de najaarscompetities vorderen gestaag.
Volop nieuws tref je aan in dit eerste nummer van jaargang 2019-2020: het
trieste overlijden van ‘MISTER Blauw Wit’ Johan Stam, de aankondiging van
de ledenvergadering, verslagen en interviews, kortom, blader snel verder!...
…… Oh nee, even geduld nog voor het volgende:
Op de voorkant van dit nummer staat het aantal jaargangen van DE
BLAUWWITTER, en slechts een enkeling zal het opvallen: 50e JAARGANG !!
Jawel, we vieren een jubileum, een halve eeuw al valt dit blad op menig
deurmat.
1969, drie jaar na de oprichting van Blauw Wit, in een jaar dat een man,
Neil Armstrong, de eerste stap op de maan zette, waarin wijlen Beatle
John Lennon en Yoko Ono in Amsterdam een pleidooi voor liefde en
vrede hielden; Lenny Kuhr won het Songfestival (De Troubadour) en in
Woodstock vond een legendarisch popfestival plaats, met o.a. Santana,
The Who en Jimi Hendrix.
Richard Nixon was president in Amerika en de Belg Eddy Merckx won voor
de 1e keer de Tour de France. Dennis Bergkamp werd geboren en Ajax
met Cruijff, Keizer en Swart en Michels als trainer verloor de eerste finale
in de Europa Cup I (voorloper van de Champions League), door in Madrid
met 4-1 te verliezen van AC Milan.
Feijenoord werd kampioen, met FC Twente’65 als 3e en Go Ahead 4e!!
Blauw Wit speelde in de 1e klasse TVB (Twentse Voetbal Bond, een van de
20 regio’s voordat de districten in 1996 kwamen) en eindigt als 10e (met
Daarlerveen, SC Rijssen, Lemele en SP Daarle).
We hopen jullie dit jaar nog meer ‘oud-nieuws’ te brengen, zonder dat het
saai, gedateerd en oubollig wordt.
ALVAST GEFELICITEERD !

Alex
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VAN HET BESTUUR
Namens het bestuur willen wij iedereen op maandag 25 november van
harte welkom heten op de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt
bij ons in het clubhuis. De voorlopige agenda is hieronder vermeld. De
volledige agenda inclusief onderliggende stukken en tijdspad zal via e-mail
vanuit Sportlink worden verstuurd en op de website beschikbaar worden
gemaakt. Wanneer je niet de juiste email opgegeven hebt of inmiddels een
ander emailadres hebt, kan je dit via de ledenadministratie aanpassen.
Agenda:
Deel 1: Financieel jaarverslag
Deel 2: Algemeen
Opening met een minuut stilte
Voorwoord
Notulen vorige vergadering
Mededelingen van bestuur
Over de vernieuwde entree inclusief duivenvereniging
Update wassen tenues op zaterdag
Verenigingsjaarverslagen van de commissies
Update vrijwilligers
Vaststellen van het bestuur:
Vacature bestuur Erik Huzen / Mark Wonnink                
Vacature bestuur onderhoudsgroep
Afscheid van Hans Brusse, toetreden van Marten Hulleman
Rondvraag
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VAN HET ALGEMEEN
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Ingeschreven teams voor competitie 2019 / 2020
Onze vereniging neemt dit seizoen met 26 teams (24 veld en 2 zaal) deel
aan de KNVB-competitie.
De 24 veldteams zijn als volgt onderverdeeld:
- 6 seniorenelftallen, waarvan 2 vrouwenelftallen;
- 1 herenseniorenzevental 35+ (wedstrijden1 keer per maand op
vrijdagavond);
- 1 herenseniorenzevental 45+ (wedstrijden 1 keer per maand op
vrijdagavond)
- 1 vrouwenzevental 30+ (wedstrijden 1 keer per maand op de
vrijdagavond);
- 8 juniorenelftallen, waarvan 3 meisjeselftallen (1x JO19, 2x JO17, 2x JO15,
1x MO19 en 2x MO15;
- 1 pupillenelftal (1x JO13).
- 2 pupillenachttallen, waarvan 1 meisjes (1x MO13 en 1x JO11);
- 4 pupillenzestallen, (1x JO10, 1x JO9 en 2x JO8)
Voorts wordt weer met 2 mini--teams (4x4) deelgenomen aan een
onderlinge competitie met clubs uit de (Sallandse) regio.
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 dat dit seizoen alleen
nog maar het 1e en VR1.
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.
Snipperdag
Ook dit seizoen is het weer mogelijk om 1 keer een snipperdag op te
nemen.. Ter voorkoming van eventuele misverstanden: voor het gehele
De Blauw-Witter
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seizoen kan maar één snipperdag worden opgenomen, dus niet 1 in de
voorjaarsreeks en 1 in de najaarsreeks. En let wel: dit geldt alleen voor de
wedstrijden in categorie B en dus niet voor categorie A (1e en VR1).
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.
Verplaatsen van wedstrijden
Voorts is ook voor dit seizoen voor de teams in categorie B de verruimde
regeling voor het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden
ongewijzigd gehandhaafd.
Wedstrijden van de najaarsreeks mogen worden verplaatst tot uiterlijk 31
januari 2020 en wedstrijden van de a.s. voorjaarsreeks tot uiterlijk 22 juni
2020.
Op zich is het mooi dat deze verruimde regeling is gehandhaafd, echter
verplaatsing betekent bijna altijd 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 en dan naar een
woensdagavond. 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. Die is ingaande dit seizoen iets versoepeld, t.w. in onderling
overleg mag een wedstrijd nu ook worden verplaatst naar een latere
datum mits die vóór de eerstvolgende speelronde is. Tot nu toe mocht
alleen maar worden verplaatst naar een datum vóór de oorspronkelijke
wedstrijddatum.
Verdere voorwaarden zijn dat de verplaatsing uiterlijk 3 dagen voor
de oorspronkelijke wedstrijddatum aan de KNVB dient te worden
doorgegeven en dat na 1 mei geen verplaatsing naar een latere datum
meer is toegestaan.
Anton Beldsnijder,
algemeen wedstrijdsecretaris
De Blauw-Witter
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Kom op met je ideeën!
Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel leuke dingen, naast het voetbal,
georganiseerd bij Blauw Wit. Activiteiten voor jong en oud, die stuk voor
stuk mooie herinneringen opleverden! Toch denken we dat er nog veel
meer gerealiseerd kan worden…maar daar zijn we jullie hulp voor nodig!
Dus bij deze heb je gekke, ludieke, gezellige of sportieve ideeën voor
leuke activiteiten, geef ‘t door! Dit kan van alles zijn, muzikale optredens,
excursies, proeverijen, gezelligheidstoernooien, creatieve workshops etc.
etc. Denk niet, “dat kan toch niet”, want dat zullen we nog weleens zien!
Al jullie ideeën zullen we bekijken om te zien wat er mogelijk is! Dus kom
maar op, samen maken we er wat moois van !
activiteiten@blauwwit66.nl
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Blauw Wit wint Keunecup
In een wedstrijd die meer spannend dan goed was heeft Blauw Wit 1
de wedstrijd om de Keunecup tegen v.v. Holten weten te winnen. Blauw
Wit won met 1-3 op Meermanskamp en mag zich daarmee een jaar lang
houder van de Keunecup noemen.
Blauw Wit begon goed aan de wedstrijd. Vanaf het begin werd er goed
gecombineerd en werd via de combinatie de aanval gezocht. In de
openingsfase waren de gevaarlijke momenten hierdoor vooral voor het
doel van v.v. Holten. Al binnen 10 minuten leidde dit tot resultaat. Een
afgeslagen corner bereikte Ilja Spijker die net buiten de 16 meter klaar
stond en vanaf die positie wist hij de bal in de uiterste hoek te plaatsen,
buiten bereik van de keeper.
Deze snelle voorsprong kwam het spel van Blauw Wit echter niet
ten goede. Er leek twijfel te ontstaan tussen proberen de stand uit te
bouwen of de voorsprong te verdedigen. In ieder geval nam v.v. Holten
het spel meer in handen en kreeg met name uit een aantal corners wat
mogelijkheden. Wel leverde dit ruimte op voor de voorwaartsen van Blauw
Wit. Onder andere Leo Stam en Ilja Spijker kwamen een aantal keren goed
door, waarbij Ilja opnieuw wist te scoren. Hoewel hij door de uitkomende
keeper nog flink naar de zijkant werd gedwongen wist hij de bal toch in
het verlaten doel te schuiven. De overige kansen werden niet benut, maar
hetzelfde gold voor een aantal kansen dat v.v. Holten kreeg. Het had wel
3-5 kunnen zijn, maar de stand was 0-2 bij rust.
Na rust probeerde Holten opnieuw de aansluiting te vinden. Blauw Wit
werd daarbij onder druk gezet, en had in de eerste fase moeite om zich
onder de druk uit te spelen. Met een aantal verse krachten lukte dit daarna
wat beter. Rond de 70e minuut wist Patrick Bolink op het middenveld de
bal te onderscheppen. Hij gaf een bekeken passje op Remon Muller die de
bal op een presenteerblaadje voor Jaron Kampman neerlegde die de 0-3
binnen kopte.
v.v. Holten gaf het nog niet op en ging een met wat meer risico spelen.
Blauw Wit kwam meer onder druk en bij één van de aanvallen werd een
aanvaller met een onreglementaire schouderduw aan de kant gezet binnen
de 16 meter wat v.v. Holten een penalty opleverde die ook werd benut.
De Blauw-Witter
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v.v. Holten probeerde het laatste kwartier nog dichterbij te komen. Het
was daarbij wel regelmatig dreigend, maar wist niet tot grote kansen of
doelpunten te komen. Blauw Wit kreeg in de slotminuut nog een grote
kans. Wederom Ilja Spijker leek doorgebroken en te gaan scoren, maar de
keeper pakte hem net buiten de 16 meter. De vrije trap werd door Edwin
Bolink prachtig in de linker bovenhoek gekruld, maar de keeper van v.v.
Holten wist met een dito redding een doelpunt te voorkomen. Het bleef zo
bij 1-3 en daarmee winst voor Blauw Wit in de Keunecup.

Geslaagde Koekactie 2019
Dit jaar voor het eerst een nieuwe organisatie voor de jaarlijkse koekactie.
Uiteraard met wat hulp van het voorgaande team Hester, Mariël, Roy en
vanuit de sponsorcommissie Dick Beldman (Dank daarvoor!). Met een
beetje spanning vooraf en gedachten als ‘komt er wel genoeg jeugd om
te verkopen’, ‘hebben we wel genoeg chauffeurs’ en ’gaat het niet te hard
regenen’, begonnen we aan de avond. En achteraf? Wauw, wat was het
een geslaagde avond! Er waren zoveel jeugdleden, dat in bijna alle straten
in het centrum van Holten koeken verkocht zijn. Zelfs de buitenwijken van
de Holterbroek, Beuseberg, Dijkerhoek en Espelo zijn voorzien van de
heerlijke koeken van Nijkamp. En wat een enthousiasme van alle kinderen,
leiders, meegekomen ouders en chauffeurs vanuit de seniorenteams van
de club.
En het belangrijkste van alles, het enthousiasme van alle kinderen aan
de deuren. Met speciale aandacht voor een aantal meiden van MO13. Zij
verkochten deze avond 152 koeken! Wij willen alle chauffeurs, ouders en
jeugdteams bedanken voor het helpen op deze avond. We hebben samen
erg veel geld op kunnen halen, wat ten goede komt aan de jeugd. Volgend
jaar overtreffen?
Sportieve groet,
Anja, Ilonka, Tamar, Tess, Chantal en Aranka
Bedankt!
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Van het jeugdbestuur

De bal rolt alweer een tijdje, de eerste competitiewedstrijden zijn alweer
lang en breed gespeeld. We maken een rondje langs de velden!
De koekactie
Wat ging het als een speer, die koekactie. Alle koeken zijn verkocht. Via
deze weg willen we alle vrijwilligers, chauffeurs, de verkopers én de kopers
natuurlijk bedanken voor het bijdragen aan deze vorm van sponsoring van
Blauw Wit’66!
Renske Aaftink en Jonna Hopster geselecteerd voor de regioselecties!
We vinden het natuurlijk geweldig dat deze twee meiden geselecteerd
zijn voor de regioselecties Deventer (Renske) en Reggestreek (Jonna). We
hopen dat jullie het erg goed gaan doen, zet ’m op!
Blauw Wit’66 jeugd ontvangt na de wedstrijd dé fruitbox!
Voor het eerst heeft de jeugd van Blauw Wit’66 dit seizoen de beschikking
over een fruitbox na afloop van de thuiswedstrijd. De fruitbox is bestemd
voor de O8, O9, O10, O11 en O13 jeugd. In deze fruitbox zit voor elke
speler een stuk fruit die de spelers na de wedstrijd heerlijk mogen
opsmikkelen!
Meidenclinic van speelsters FC Twente!
Op woensdag 4 september kwamen FC Twente speelster Sabrine Ellouzi en
Jade Adan een clinic geven voor onze meiden tot en met O-15. Om 18.00
uur waren eerst de meiden tot en met O-13 aan de beurt. De Blauw Wit
meiden mochten deze keer een introducee meenemen. Hierdoor werd het
een bont gezelschap waar het plezier vanaf spatte!
Blauw Wit’66 JO19-1 in een nieuw jasje gestoken
Het lijkt alweer een tijdje geleden, maar onze JO19-1 heeft een
presentatiejack mogen ontvangen! Deze is volledig mogelijk gemaakt door
sponsor autoafleveren.nl. Autoafleveren.nl is een jong bedrijf wat er voor
zorgt dat er auto’s van A naar B worden afgeleverd, door heel het land.
Hiervoor worden studenten ingezet die uiteraard een rijbewijs hebben. Via
deze weg willen we autoafleveren.nl bedanken voor het sponsoren van de
presentatiejacks! Neem gerust een kijkje op de website van autoafleveren.
nl!
De Blauw-Witter
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Tot slot was het natuurlijk een bijzonder emotionele periode toen in
augustus bekend werd dat Johan Stam ernstig ziek werd en uiteindelijk op
donderdag 3 oktober is overleden. Persoonlijk heb ik hele fijne en warme
herinneringen aan Johan. In de A1 (heden JO19) leerde ik hem kennen,
toen hij leider was en leidde hij het team met Rinus Leidekker. De ene
week kon Johan je de hemel in prijzen en de andere week kon je er niets
van en was je nog geeneens Blauw Wit 6 waardig, zoals hij dat zelf altijd
zei. Dat heb ik altijd enorm in hem gewaardeerd, recht voor zijn raap, goed
is goed en slecht is slecht, hij maakte hier geen onderscheid in.
Daarnaast was hij altijd jong van geest en ging hij met de tijd mee,
zo waren we een keer in Hardenberg op teamweekend en gingen we
stappen bij de plaatselijke discotheek. Johan schroomde niet om mee te
gaan, ondanks dat hij net 60 geworden was. Sterker nog, hij liep zo op
wat meiden af om die te koppelen aan de spelers die nog geen vriendin
hadden. Wie dat waren laat ik even in het midden ;-)
Op zijn eigen karakteristieke wijze probeerde hij altijd de sfeer opperbest
te houden en daar was hij een koning in. Rust zacht, ik zal je enorm
missen.

Marten Hulleman

Youri Noorlander toegevoegd aan
begeleiding 1e elftal

Youri Noorlander is per direct toegevoegd als assistent trainer aan de
begeleiding van het eerste elftal. Naast het assisteren tijdens de trainingen
zal hij ook bij de wedstrijden aanwezig zijn om zijn bijdrage te leveren.
Youri heeft zelf in het verleden ook in het eerste elftal van Blauw Wit
gespeeld en is na omzwervingen via CJV’ers en het zaalteam van Blauw
Wit momenteel speler van het derde elftal. Wij wensen Youri veel succes
met deze uitdaging.

De Blauw-Witter

oktober 2019

‘‘

‘‘

Wouter Jansen heeft meer banden met die
jonge gasten dan hij kniebanden heeft.
Erik Groot
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Interview

Naam:
Geboren:
Beroep:
Wat lees je het eerste in
de Blauw-Witter?:
Voetbalgeschiedenis:

Roy Vrieling
9 januari 1982
Leerkracht Basisonderwijs
De quotes

Ik ben in 2009, toen ik in Holten ben komen
wonen, voor het eerst gaan voetbalen.
Inmiddels heb ik bij Blauw Wit met vrijwel alle
teams wel een keer meegedaan. Met 36 jaar en
123 dagen was ik in mei 2018 de oudste
debutant ooit in het vlaggenschip van onze
mooie club.
Club Nederland:
PSV
Club buitenland:
FC Barcelona
Speler Nederland:
De Messi van de Meerdijk Anco Jansen
Speler buitenland:
Virgil van Dijk
Mooiste doelpunt ooit: De omhaal van Zlatan Ibrahimovic tijdens
Zweden tegen Engeland in 2012.
Mooiste wedstrijd ooit: De UEFA Champions Leaguefinale van 1999
Manchester United tegen Bayern Munchen.
Stadion:
Het oude stadion (Oosterparkstadion) van
FC Groningen waar ik eerder hele mooie
wedstrijden heb gezien.
Tenue:
Het tenue van Blauw Wit ‘66

‘‘

‘‘

Nacht van Huus, dat is het enige toernooi in
Holten dat ik nog niet heb gewonnen.
Roy Vrieling
Je moet niet te dicht bij Remco gaan staan,
dan valt het zo op dat je slecht voetbalt.
Sander Bruggeman
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Internet en voetbal:
Trainer binnenland:
Trainer buitenland:
TV-commentator:
Oranje:

Dagelijks kijk ik even het laatste voetbalnieuws
op de website vi.nl. Ook ben ik veelvuldig de
statistieken aan het bekijken op voetbal.nl
Henk de Jong
Pep Guardiola
Sierd de Vos
fantastisch dat zowel de vrouwen en mannen
meedoen op het allerhoogste niveau.
1 PSV 2 Ajax 3 AZ
Finale Liverpool tegen Juventus. Liverpool wint

Voorspelling eredivisie:
Voorspelling CL:
uiteindelijk.
Favoriete eten:
Kip Kerrie van de chinees
Favoriete TV-programma: Expeditie Robinson. Ik zou overigens zelf wel
heel graag een keer mee willen doen.
Favoriete vakantieplek.: Ik ben gelukkig op veel mooie plekken geweest.
Fijne herinneringen heb ik aan de stad Oslo.
Favoriete film:
Troy
Wie verdient er een
Alle mensen die belangeloos andere mensen
koninklijk lintje.:
helpen. Ik denk aan bijvoorbeeld: Mantelzorgers,
collectanten en vrijwilligers.

Welkom nieuwe vrijwillig(st)ers!

Hartstikke blij zijn wij met de grote aanwas bij onze mini en
instroomgroep, en bijzonder trots op de 2 nieuwe JO-8 teams die wij dit
seizoen mochten inschrijven.
Toch brengt dit ook een uitdaging met zich mee, train(st)ers, leid(st)ers,
ballen, doeltjes etc. etc. ……het moet er allemaal maar zijn! Maar het is
gelukt, er staat een mooie groep gemotiveerde begeleiders klaar voor de
kinderen en ze kunnen beschikken over deugdelijk materiaal!
Ook bij de oudere jeugd en de seniorenteams, zijn de openstaande
vacatures allemaal (of grotendeels) ingevuld. Geweldig om te zien dat alle
taken met veel enthousiasme zijn opgepakt.
Bij deze heten we onze nieuwe (en herintredende) vrijwilligers van harte
welkom bij Blauw Wit, we hopen dat jullie evenveel plezier en succes
mogen ervaren als de kinderen!
En, wie weet zien we elkaar bij de Vrijwilligersavond aan het einde van dit
seizoen !
De Blauw-Witter
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie (dus niet via leider) !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Larenseweg 74 7451 EN Holten
Nieuw:
Harbers, Jarno		
Kampman, Alex		
Spijker, Liam		
Veneklaas, Wessel
Kooten, Tess van		
Elders, Lone		
Stroink, Hanne		
Kok, Rachèl		
Meertens, Tijn		
Pots, Daphne		
Bronsvoort, Harmen
Coster, Jelte		
Haan, Amy		
Grootenhuis, Victor
Klein Teeselink, Hugo
Feenstra, Hans		
Wantia, Ivo		
Ekkelkamp, Jasper
Spakman, Ileen		
Protzmann, Justin		
Prins, Luuk		
Oosterhuis, Lisa		
Hagen, Chris		
Slager, Jelle		
Jansen, Nathan		
Horst, Rens ter		
Horst, Gijs ter		
Castro Abad, Ricardo
Stijger, Philip		
Makkink, Marloes		
Schimmel, Yorrick		

De Blauw-Witter

niet spelend lid
senior heren
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
senior dames
pupil
pupil
leider
pupil
pupil
pupil
pupil
senior heren 35+
senior heren 35+
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
pupil
senior heren
pupil
senior dames
senior heren

Afmelding:
Heutink , Daan		
pupil
Nije Bijvank, Ed		
niet spelend lid
Nijland, Matthijs		
junior heren
Polhoud, Aart		
niet spelend lid
Reilly, Bob		
niet spelend lid
Brinks, Teun		
junior heren
Dekker, Mirte		
junior dames
Doorn, Ben van		
niet spelend lid
Doornweerd, Daan
pupil
Efftink, Gerard		
niet spelend lid
Flores Urbina, Daniël
junior heren
Haan, Thijn		
junior heren
Harbers, Jörn		
senior heren
Hulsman, Demy		
junior dames
Jansen, Wieke		
junior dames
Koopman, Lotte		
junior dames
Meijerink, Jorieke		
senior dames
Mol, Joëlle		
pupil
Stam, Ruth		
junior dames
Veen, Antina van der
senior dames 30+
Verveda, Myrthe-Rosan senior dames
Vorkink, Arian		
niet spelend lid
Wijngaarden, Thom van junior heren
Lindt, Peter		
niet spelend lid
Aanstoot, Gerrit		
niet spelend lid
Beldman, Harald		
niet spelend lid
Beldman, Teunis		
senior heren
Meijerink, Marinus
niet spelend lid
Schuppert - Keuning, Mevr.niet spelend lid
Steunenberg, Johan
niet spelend lid
Gortemaker, Frits		
pupil
Meinders, Loek		
pupil
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Resultaten zaal

Ook het zaalvoetbal is weer begonnen. Met in beide teams afzeggingen
maar ook nieuwe aanmeldingen is de bezetting weer op peil. En tot heden
is de opkomst bij de trainingen goed waardoor elke dinsdagavond lekker
fanatiek getraind kan worden.
Zaal 1
Voor de beker kreeg het 1e de eerste ronde cadeau. Daarna werd Excelsior
4 geloot. Een waardige tegenstander die na een mooie wedstrijd die in 3-3
eindigde via penalties alsnog werd verslagen. Almelo Futsal combinatie
18 bleek daarna een gemakkelijke tegenstander die met 2-10 aan de kant
werd gezet.
In de competitie werd gestart met een 4-7 nederlaag tegen Almelo Futsal
combinatie 8, een team dat na 3 wedstrijden ook zonder puntverlies aan
kop gaat. Het 7e team van Almelo werd daarna echter met 3-6 verslagen
en RDC 2 met maar liefst 0-7 een week later. Met een 3e plaats al met al
een goed begin van de competitie voor zaal 1.
Zaal 2
Geen bekervoetbal voor zaal 2 en toe nu toe twee wedstrijden gespeeld.
De eerste was een uitwedstrijd in Heerde tegen ABC Hekwerk 1. Een team
dat duidelijk top zal draaien in deze klasse, met 5-0 werd de schade nog
beperkt gehouden.
Een maand later werd “uit” in het Mossink tegen v.v. Holten 2 wel
gewonnen. In een wedstrijd van twee verdedigend ingestelde teams
viel zoals zo vaak de balans in het voordeel van het team dat als eerste
scoorde. Dat was Blauw Wit. Holten liep zich daarna stuk op de hechte
verdediging, via counters werd het uiteindelijk 0-3.

Ik heb te lang bij Henk gezeten...
Jaron Kampman
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Gaan we nog dode spelhervattingen
oefenen?
Jaron Kampman
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Jeugdtoppers
Voor jullie ligt de eerste Blauw-Witter van het
seizoen. In deze Blauw-Witter lezen we over een
aantal leuke acties die zijn georganiseerd voor
de jeugd. In de zomer was er een verfrissend
ijsje voor iedereen en dit speelseizoen krijgen
alle jeugdleden een stuk fruit na de wedstrijd.
Ook kun je stukjes lezen over de teams JO8-2 en
JO11-1.
Wil jij ook een stukje schrijven een wedstrijd?
Of heb je misschien een leuk voetbalverhaal of
een grappige mop? Ook als je pupil van de week bent geweest zijn we
benieuwd naar jouw ervaringen. Mail dus jouw stukje naar de redactie, dan
lees je het in het volgende clubblad!

Jeugd maakt van tentenkamp en
Totaaldag een groot succes!

In het weekend van 21 en 22 juni vond weer het jaarlijkse tentenkamp van
Blauw Wit plaats, dit jaar onder perfecte weersomstandigheden en met
een grote groep enthousiaste kinderen.
Op de vrijdagavond werd allereerst de Blauw Wit vlag gehesen door de
oudste en de jongste deelnemer van het kamp, hiermee was het kamp
officieel geopend! Daarna werd er een mix-toernooi gespeeld waarbij het
plezier (uiteraard) voorop stond, maar er werd ook erg leuk gevoetbald.
Extra mooi was het om te zien dat de wedstrijdleiding in handen was van
oudere junioren, grote klasse!
Na het toernooi werden er diverse spellen gespeeld, waarna het tijd
was voor een kampvuur en er gegeten kon worden. Na dit gezellige
samenzijn nam de grote groep mini- en instroomkinderen afscheid van de
anderen, zij togen moe maar voldaan huiswaarts om daar (waarschijnlijk)
als een blok in slaap te vallen. De oudere jeugd speelde daarna nog
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het “nachtspel” en als klap op de vuurpijl was er nog Glow in the Dark
– voetbal voor de onder 11 jeugd, dit bleek een schot in de roos, wat
hebben we een lol gehad!
Hierna was het toch echt tijd om te slapen, de jongste jeugd in tenten en
de oudere groep in de pas aangekochte “duivenkeet”. Die keet bleek een
fantastische ruimte te zijn die werd omgetoverd tot discotheek / feestzaal.
Luchtbedden werden nauwelijks beroert…..
De volgende dag was het tijd voor de Totaal dag, hierbij werden ook de
mini en instroomhelden weer welkom geheten. Er werd een spellencircuit
afgewerkt en als afsluiter gestreden om de penalty-bokaal. De bokaal werd
bij de pupillen gewonnen door Thijs Ebrecht, glunderend van oor tot oor
nam hij de beker in ontvangst.
Nadat jeugdvoorzitter Marten Hulleman, op gepaste wijze afscheid nam
van de stoppende ( jeugd-)vrijwilligers kwam er voor de jeugd toch een
einde aan een prachtig kamp, het grote inhalen van slaap kon beginnen!
Het middagprogramma begon met de strijd om de penaltybokaal. In
totaal 28 spelers traden op het hoofdveld aan om de keepers, Edwin
Aaftink en Timo Sjoers, een voor een onder vuur te nemen. Na de eerste
ronde, waarin de meeste spelers soeverein het net wisten te vinden, werd
de bal elke ronde een meter naar achteren gelegd. Uiteindelijk werd de
beslissende penalty vanaf de 16 meter lijn binnengeschoten door 1e elftal
speler Ilja Spijker. Hiermee onttroonde hij titelverdediger Robert Stam.
Na een mooie afscheidswedstrijd van het 5e werd er een mixtoernooi
gespeeld tussen 16 verschillende buurtschappen van Holten. In totaal
140 spelers van junioren, senioren, meiden, dames en zaal waren
onderverdeeld in 4 poules van 4 teams. De poulewinnaars, Waterhoek,
Beuseberg, Rooie dorp en de Haar gingen vervolgens in de halve finale
strijden om een plek in de finale. Deze finale werd uiteindelijk gespeeld
tussen Waterhoek en Beuseberg en eindigde in een 2-1 overwinning voor
Waterhoek. Al met al een mooie afsluiting van het seizoen 2018/2019.
Een prachtig weekend, mede door het weer en door de organisatie, maar
bovenal door de kinderen zelf! Zij maakten er een geweldig feest van,
zonder enige uitzondering. Een groep kinderen om trots op te zijn!
Gert-Jan Ulfman / Jan-Willem Stam
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JO11-1

Wie op zaterdagochtend rond 10:15u richting veld 2 loopt en niet beter
weet, zal wellicht eerst denken dat een team zich warm speelt op het
verkeerde veld. De tegenstanders, vaak 1 of 2 koppen groter dan het
team van Blauw Wit, lopen zich gezamenlijk met looplijnen, kruispas
en hakken billen. Daar tegenover een op het eerste oog lijkend zooitje
ongeregeld. Blauw Wit begint met 2 tegen 2 kleine wedstrijdjes. Ze zijn
ontspannen, kletsen volop, lopen door elkaar en ronden af op het doel.
Tot het begin signaal luidt. Dan verandert dit ogenschijnlijk zooitje in een
voetbalmachine die het tot doel heeft iedere tegenstander het zo moeilijk
mogelijk te maken. In een aardig gedisciplineerde 1-3-2-2 formatie leggen
ze een uur lang de tegenstander het vuur aan de schenen.
Even voorstellen: Mick, ondertussen al paar jaar keeper. Soms is keeper
zijn een ondankbare taak. Een keeper krijgt vaker commentaar als er een
tegendoelpunt valt maar niemand noemt de gemiste kansen van een
aanvaller. Mick laat zich echter niet van de wijs brengen en houdt menig
bal tegen. Op de linker en rechter back posities staan meestal Sofia en
Kylian. Allebei zeer betrouwbaar en moeilijk te passeren. Je hebt er als
tegenstander een harde dobber aan die twee voorbij te komen. Mocht
dit toch gebeuren is er altijd nog centraal achterin Gijs die met zijn
snelheid nog veel kan corrigeren en vervolgens het spel weer naar voren
weet te brengen. Daar staan dan de middenvelders Mattia, Loek, Jaap of
Bosse in wisselende samenstellingen klaar om de tegenstanders vast te
zetten en de aanvallers te voorzien van de bal. Philip, onze nieuwe speler
overgekomen van Colmschate, Steijn maar ook Jaap en Bosse kunnen
voorin hier prima uit de voeten. Gaat het dan altijd goed en perfect ?
Zeker niet, maar dat hoeft ook niet. Het team is nog jong en soms lukt
het net niet. Dat geeft niets want het team is leergiering en wil bovenal
lekker voetballen. Het is aan de trainingsstaf om er weer een lekker
voetbal jaar van te maken want ze willen natuurlijk vooral met veel plezier
voetballen. Deze staf bestaat uit Tijmen, Tom, Mikel en Leonie. Leonie
regelt en organiseert de zaken om het voetbal heen. Tot nu toe gaat het
voorspoedig met het team. Het team gaat door in de beker en ze hebben
al een aantal mooie wedstrijden gespeeld in de competitie. JO11-1 gaat
voor een mooi seizoen !

Trainingsstaf JO11-1
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Clinic FC Twente!
Op woensdag 4 september kwamen Sabrine Ellouzi en Jade Adan een
clinic geven voor onze meiden tot en met O15.
Om 18.00 uur waren eerst de meiden tot en met O13 aan de beurt.
De Blauw Wit-meiden mochten deze keer een introducee meenemen.
Hierdoor werd het een bont gezelschap waar het plezier vanaf spatte!
Maar, er werd ook fanatiek getraind, waarbij de traptechniek en het
positiespel centraal stonden.
Blije gezichten dus na afloop, ook zeker bij de nieuwe meiden……..wordt
vervolgd ????
Om 19.00 konden de meiden van MO15-1 en MO15-2 beginnen met
hun training. Een mooie groep van liefst 30 meiden waar we erg trots op
mogen zijn! Ook hier werd lekker getraind, een parcours van 4 oefeningen
werd afgewerkt. Na de trainingen was er drinken met koek (uiteraard van
COOP) en was er de mogelijkheid om op de foto te gaan met de speelsters
of een handtekening te scoren. Een mooie avond, een vol hoofdveld met
blije gezichten.
Te zien was wat wij allang wisten, het vrouwenvoetbal leeft bij Blauw Wit!
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Jeugd ontvangt na de wedstrijd dé
fruitbox!
Voor het eerst heeft de jeugd van Blauw Wit’66 dit seizoen de beschikking
over een fruitbox na afloop van de thuiswedstrijd. De fruitbox is bestemd
voor de O8, O9, O10, O11 en O13 jeugd. In deze fruitbox zit voor elke
speler een stuk fruit die de spelers na de wedstrijd heerlijk mogen
opsmikkelen!
De fruitbox is mede mogelijk gemaakt door Leon Haanstra van de Coop
die het fruit verzorgt, door Reclamemakers die de dozen verzorgd heeft én
natuurlijk door de RaboClubKas campagne die Blauw Wit’66 1210,05 heeft
opgeleverd! Namens alle spelers: Hartelijk bedankt!
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Geert raakte hem verGeert....
Jarno Dijkstra
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IJs van Oans na tropische trainingen!

Op 27 en 28 augustus konden al onze leden genieten van overheerlijk ijs
van ijsboerderij Oans. Een geweldig initiatief, het was al gauw een drukte
van jewelste rond de kraam!
Vooral de jongste jeugd was laaiend enthousiast over deze actie, maar
ook de ouderen lieten deze verkoeling niet aan zich voorbijgaan op deze
tropische dagen!
Oans bedankt, helemaal TOP!
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Renske en Jonna in regio selecties
Dat het meisjesvoetbal steeds populairder wordt in Nederland is inmiddels
wel bekend. Ook bij Blauw Wit ’66 voetballen al jaren een grote groep
enthousiaste meisjes en dames.
Inmiddels blijkt al dat er ook echte talenten rondlopen. Renske Aaftink is
geselecteerd voor het Talenten team MO13, regio Deventer. Renske mag
nu op 6 zondagen tot de winterstop meetrainen in dit selectieteam. Er zal
dan ook een wedstrijd gespeeld worden tegen het regioteam van Twente.
Na de winterstop wordt deze training hervat.
Jonna Hopster is geselecteerd voor het MO15 talenten team Reggestreek.
Er waren 5 meisjes die mee hebben gedaan aan de 4 selectietrainingen.
Maar helaas waren de anderen niet door. Maar het was een mooie ervaring
voor hen. Wat nog wel een leuke verrassing was dat alle deelnemers van
de trainingen afgelopen zondag de wedstrijd van FC Twente vrouwen
tegen VV Alkmaar mochten bij wonen om daarna nog even op de foto
te gaan met de speelsters. Jonna mag vanaf nu elke vrijdagavond, met
haar regioteam trainen. Deze trainingen worden verzorgd door Valerie
Overkamp.
Heel veel plezier en succes meiden!

JO8-2 – tot nu toe

Dit jaar speelt JO8-2 met de volgende spelers: Stef Aanstoot, Victor
Grootenhuis, Tim Heuver, Thomas Oosterhuis, Luca de Boer, Milan
Aanstoot, Ninthe Olthof, Daphne Pots, Bram Elbersen en Twan Kors. Het
team speelt met veel inzet en veel plezier. Wedstrijden bestaan uit 4
periodes van elk 10 minuten. De keeperspositie wordt steeds door iemand
anders ingevuld en doelpunten maken willen ze allemaal wel!
Onder leiding van Niek Oosterhuis en Edwin de Munck wordt er op
maandag en woensdag heel fanatiek getraind en dat begint resultaat
op te leveren. Het aantal doelpunten dat wordt gemaakt stijgt, terwijl de
tegendoelpunten minder worden! Grote klasse en ga zo door!!
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JO19-1 in een nieuw jasje gestoken!
Bij een nieuw seizoen horen natuurlijk ook nieuwe spullen. Blauw Wit’66
heeft autoafleveren.nl bereid gevonden om onze JO19-1 voor 5 jaar (!) van
een presentatiejasje te gaan voorzien. Het is de bedoeling dat onze spelers
van JO19-1 deze op de wedstrijddag dragen als zij het sportpark opkomen
en het sportpark verlaten.
Autoafleveren.nl is een jong bedrijf, gevestigd aan de Dorpsstraat in het
oude ABN gebouw, wat zich kenmerkt onder de slogan: ‘Dé bijbaan voor
studenten!’. Autoafleveren.nl is een bedrijf die ervoor zorgt dat auto’s
van A naar B worden gebracht door heel Nederland. Om die auto’s van
A naar B te brengen zet autoafleveren.nl studenten in die deze auto
ergens mogen ophalen en mogen wegbrengen, om vervolgens weer
met het OV terug te gaan naar hun woonplaats. Bent u benieuwd naar
dit bedrijf, neem gerust een kijkje op www.autoafleveren.nl of check de
Facebookpagina.
Vanuit de vereniging willen wij autoafleveren.nl hartelijk bedanken voor
het realiseren van de presentatiejacks!
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen			
tel. 06-53 38 80 64
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
tel. 06-41 35 49 08
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink 		
tel. 06-10 15 62 45
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
exploitatie@blauwwit66.nl		
Seniorencommissie
Justin Verhoeven
senioren@blauwwit66.nl
tel. 06-15289374
Jeugdcommissie
Hans Brusse
jeugd@blauwwit66.nl
tel. 06-11013050
Accomodatie en onderhoud Vacature
accommodatie@blauwwit66.nl
Activiteitencommissie
Aranka Beldman
activiteiten@blauwwit66.nl
Zaalvoetbal
Roy Vrieling
zaalvoetbal@blauwwit66.nl
OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Egbert Rietberg 		
			vrienden@blauwwit66.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 363348
tel. 06-23 72 40 72

www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2007
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-2001
			
of vóór 01-01-2007
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-2001
			
Senioren 35+ / dames 25+ competitie		
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

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

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

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Jeanet Smit, Larenseweg 74, tel. 06-11877671 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:

De Blauw-Witter

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