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Van de voorzitter

Dit is mijn tweede voorwoord in 2020. In het laatste voorwoord schreef
ik: ,,Ik wens iedereen een sportief en gezond 2020. Laten we er met elkaar
een mooi voetbaljaar van maken”. Hoe anders is het allemaal gelopen.
Begin maart was het seizoen 19/20 al afgelopen en inmiddels is ook
seizoen 20/21 onderbroken door de coronamaatregelen.
Door deze maatregelen is ook de Totaaldag niet doorgegaan, normaal
gesproken ook een moment om diverse vrijwilligers in het zonnetje
te zetten. Op diverse plekken is er wel in klein verband aandacht
besteed aan stoppende vrijwilligers, maar bij deze wil ik toch nogmaals
onze waardering uitspreken voor al die vrijwilligers, die ondanks de
coronamaatregelen voor de club klaar bleven staan, ook daar waar de
maatregelen soms zelfs extra vrijwilligerswerk betekenden.
Op dit moment zijn er diverse leden getroffen door ernstige
gezondheidsproblemen, waarvan meerdere met slechte vooruitzichten. Als
club leven we mee met hen en hun familie. We proberen als vereniging
hen te steunen waar dit kan.
Er zijn ook mooie berichten. Er is een nieuw sponsorcontract getekend met
De Poppe die al 55 (!!!!) jaar als hoofdsponsor bij Blauw Wit betrokken is.
We zijn hier als vereniging supertrots op. Dit is vast uniek in de “snelle”
voetbalwereld van deze tijd.
Verder is de upgrade van de keuken bijna klaar. Door sponsoring, een
bijdrage van de Vrienden van Blauw Wit en bijdragen van individuele
vrienden kunnen we met gesloten beurs onverwacht toch de vloer van
de keuken meenemen. Zelfs de vloer in het jeugdhonk kan worden
meegenomen. Meer dan fantastisch dat dit op deze manier gerealiseerd
kan worden.
Op maandag 16 november is er weer de algemene ledenvergadering.
Vanwege de coronamaatregelen zal deze online worden gedaan. De
uitnodigingen met een link om je aan te melden zijn inmiddels per
email verstuurd. Mocht je de email niet hebben ontvangen (dit kan
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als we bijvoorbeeld een oud email adres hebben) meld je dan aan
op ledenvergadering@blauwwit66.nl als je wilt deelnemen. Als dit
het geval is, is het wellicht een mooie gelegenheid om jouw juiste
mailadres door te geven aan onze ledenadministratie, dit kun je doen bij
ledenadministratie@blauwwit66.nl.
Houd de moed erin, geniet van kleine dingen en zodra het weer kan,
hopen we iedereen weer te zien op ’t Vletgoor.

Roy Vrieling

Van de redactie
Kunnen we nog een clubblad uitbrengen? Met die vraag worstelde de
redactie en u weet het antwoord terwijl u leest……
Het vorige seizoen veranderde in maart ingrijpend, maandenlang lege
voetbalvelden en geen eindstanden; de kantine bleef veel te lang dicht en
toen de richtlijnen ietwat versoepelde, was het zomervakantie.
Daarna leek een herstart mogelijk, bekerwedstrijden, 5 of 6
competitiewedstrijden, kantine open, met natuurlijk de bijbehorende
RIVM-richtlijnen.
Maar half oktober is een tweede ‘stop’ noodzakelijk, een enkel team traint
in kleiner verband en het zal niemand verbazen dat een 2e lockdown zich
aandient.
Kunnen we dan een clubblad vullen? Zeker, met wat kunst- en vliegwerk
komen twee ‘nieuwe gezichten’ aan het woord, en een gepromoveerde
trainer.
Zij hebben hun inzending die eerder op de site stond, nu na een paar
maanden werkzaam op onze velden, aangepast. Ook de jeugd laat zich
‘zien’, zij mogen gelukkig wat meer actief blijven.
Laten we de wens uitspreken dat er meer clubbladen zullen volgen, maar
belangrijker: BLIJF GEZOND, HOUD U AAN DE RICHTLIJNEN EN LATEN WE
SNEL WEER EEN POTJE VOETBALLEN !!
Redactie
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Agenda Seizoen 2020-2021
(alle Blauw Wit activiteiten zijn nog erg voorlopig in afwachting van de
situatie rond Corona op dat moment)
16 november

Algemene ledenvergadering (online)

19 december
2 januari
9 januari

Oudejaarsborrel (???)
Nieuwjaarsreceptie (???)
Gerrit Dikkers zaaltoernooi (alle sen.) (???)

26 mei
29 mei

Finale Europa League (Gdansk)
Finale Champions League (St. Petersburg)

5 juni
12 juni
18 juni
19 juni

Mr. Knijff toernooi
Stratenvoetbal (Vletgoor)
Tentenkamp
Totaaldag jeugd en senioren

2+3 juli

Triathlon Holten

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
6 December		17 December
		Maart		15 maart		26 maart
		Mei		26 april		7 mei
		Juni		7 juni			18 juni
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Agenda Algemene ledenvergadering
Datum: 16 november 2020, online vergadering
Praktisch: Om deel te nemen aan de vergadering heb je de link nodig. Heb
je deze nog niet ontvangen dan kun je deze aanvragen via een mailtje aan
ledenvergadering@blauwwit66.nl onder vermelding van je naam.
Deel 1: Financieel – start 20.00 u.
1. Financieel jaarverslag van vereniging en clubhuis
Toelichting op de resultaten van afgelopen jaar, presentatie
jaarrekening
2. Begroting seizoen 2020/2021 van vereniging en clubhuis
Presentatie begroting voor seizoen 2020/2021 en vooruitblik.
Deel 2: Algemeen – verwachte start 20.30 u.
1. Opening
2. Voorwoord
2.1 Terugblik op vorig jaar
3. Notulen vorige ALV (bijlage, reeds op website gepubliceerd).
4. Mededelingen van bestuur
4.1 Afmeldingen
4.2 Over de entree inclusief duivenvereniging en wat dit betekent voor
de club.
4.3 Scheidsrechters
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5. Verenigingsjaarverslagen van de commissies, allen ter inzage aanwezig en als bijlage aan deze agenda gehecht
Zijn hier opmerkingen op of vragen over?
6. Update vrijwilligers
7. Vaststellen van het bestuur
7.1 Vacature bestuurslid Activiteitencommissie
7.2 Afscheid van Erik Groot, Voorstel tot benoemen van Mark Wonnink
als nieuwe secretaris
7.3 Voorstel tot benoemen Edwin de Munck als bestuurslid vanuit de
onderhoudsgroep
7.4 Voorstel verlenging termijn bestuursleden
Esther Spijker (2 jaar tot 2022)
8. Rondvraag

‘‘

9. Sluiting

Het bestuur

‘‘

Leg jij de bal altijd op het ventiel? Nee
gewoon op het gras.
Marten Hulleman
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Update van het bestuur
Corona update
Op 12 maart trad de intelligente lockdown voor corona in werking en
kwam het voetbalseizoen 19/20 abrupt ten einde. Er mocht niet meer
worden gesport en de kantine bleef gesloten. Pas op 1 juni kwamen er
versoepelingen waarbij er in de anderhalve meter stand getraind kon
worden. Ook de kantine kon weer met inachtneming van anderhalve meter
gebruikt worden. Gedurende de zomermaanden mocht er steeds wat
meer, eind augustus konden de bekerwedstrijden en later de competities
redelijk ‘normaal’ van start gaan.
Al deze maatregelen raakten natuurlijk onze leden, maar ook de club.
De jaarlijkse verloting kon niet doorgaan, en ook de opbrengst via de
kantine is fors lager, zeker in een seizoen waarin normaal gesproken het
stratenvoetbal zou worden georganiseerd. Hier stonden maar beperkt
verminderde uitgaven tegenover. Voor het bestuur stond alles in het teken
van het beperken van de schade. Richting de betaalde trainers hebben we
ons wel als correcte werkgever gedragen en dus de lonen doorbetaald.
Hartverwarmend was de reactie van twee trainers om spontaan af te zien
van de laatste termijn van het seizoen. Omdat we doorbetaalden hebben
we ook geld ontvangen vanuit een regeling van de overheid die daarvoor
was bedoeld. Verder is er geld ontvangen via de eerste steunregeling van
de overheid voor gederfde inkomsten. En vanuit de gemeente is een deel
van de jaarlijkse veldhuur kwijtgescholden, gereserveerde zaaluren die niet
zijn gebruikt zijn ook niet in rekening gebracht.
We konden natuurlijk niet altijd sporten, maar om de club gezond te
houden zijn we wel genoodzaakt om contributie te innen. ,,Mocht je als
lid in financiële problemen terechtkomen (al dan niet door corona) en niet
aan je contributieverplichting kunt voldoen, meld je dan bij één van de
bestuursleden of als je dat liever wilt bij de vertrouwenspersoon. Samen
gaan we dan op zoek naar een passende oplossing, we moeten immers
voor elkaar blijven zorgen.’’ Bovenstaand is een uitspraak van ons bestuur
wat ons bezig houdt.
Voor onze sponsoren waren het ook onzekere tijden. Vanuit Blauw Wit
zijn we actief geweest om onze communicatiekanalen in te zetten om
acties en aangepaste diensten van onze sponsoren onder de aandacht te
brengen. Dit werd zeer gewaardeerd. Inmiddels is er met alle sponsoren
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contact geweest en we zijn verheugd dat het overgrote deel Blauw Wit
blijft steunen. Maar een aantal sponsoren wordt ook hard getroffen door
de crisis. Voor het afgelopen seizoen valt financieel gezien de impact
qua sponsorinkomsten mee voor Blauw Wit, voor het nieuwe seizoen
verwachten we wel wat lagere inkomsten.
Wel is duidelijk dat we op financieel vlak het komende seizoen goed
moeten gaan nadenken over wat voor een keuzes we maken. Op diverse
terreinen zoals sponsoring en kantine zijn lagere inkomsten te verwachten.
Wel is er ook een aanvraag gedaan voor het tweede steunpakket van
de overheid. We hebben leden de mogelijkheid geboden om in de
zomer door te trainen en er is een zomertoernooi georganiseerd. Hier is
behoorlijk wat gebruik van gemaakt en dit werd gewaardeerd door de
leden. Bijkomend voordeel is dat hierdoor ook nog enige omzet werd
behaald in de kantine. We zullen proberen creatief te zijn met alternatieven
om toch opbrengsten te genereren, maar verwachten niet dat we alles
kunnen compenseren.
Gelukkig is Blauw Wit financieel gezond en heeft onze vereniging buffers
opgebouwd de laatste jaren, maar toch zullen wellicht een aantal zaken
die de afgelopen jaren nog normaal waren komend seizoen niet meer
mogelijk zijn. In hoeverre dat het geval zal zijn is voor ons als bestuur op
dit moment ook nog niet volledig duidelijk. Inmiddels zitten we op het
moment van schrijven in een tweede ‘gedeeltelijke lockdown’ waarvan we
nog niet kunnen inschatten wat de financiële gevolgen zullen zijn. Ook is
nog niet bekend of er nog een volgende steunregeling van de overheid
komt, maar uiteraard houden we dit in de gaten en zullen we hier gebruik
van maken indien de mogelijkheid zich voordoet.
De afgelopen periode, met soms wekelijks wisselende regelgeving, vroeg
veel flexibiliteit van onze leden en vrijwilligers. En ook al ging niet persé
alles in één keer goed, iedereen deed zijn best. We zijn dan ook blij met de
wijze waarop iedereen zijn best deed en de flexibiliteit van vrijwilligers om
daar waar de regels het toestonden het ook voor leden mogelijk te maken
weer te mogen voetballen. Het was mooi deze saamhorigheid te zien.
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Upgrade keuken
Ondanks de coronacrisis hebben we toch de verbouwing van de kantine
in gang gezet. Dit klinkt tegenstrijdig, maar aangezien de financiering
van buiten komt, heeft de verbouwing geen invloed op de financiële
situatie van Blauw Wit. Door de bijdrage van de Vrienden van Blauw Wit,
een aantal sponsoren en inzet van vrijwilligers (waarvoor dank) hoeft er
geen euro uit de clubkas bij. Door de coronacrisis vonden wij het een
ideaal moment om deze klus te klaren. Door individuele bijdragen van
de vrienden van Blauw Wit kan zelfs de keukenvloer én de vloer van het
jeugdhonk meegenomen worden in de upgrade. Deze zullen worden
voorzien van dezelfde vloer die al in de kantine ligt.
Verkoop gebouw duivenvereniging
Vanaf begin 2020 zijn er gesprekken geweest met OCH over de overname
van het gebouw van de voormalige duivenvereniging. Dit bleek een
moeizaam dossier doordat de gemeente het gebouw als onderdeel van
de transactie wilde verplaatsen, maar geen van de partijen had zin om de
kosten daarvan te dragen.
Eind mei werd er overeenstemming bereikt met OCH en eind augustus
werden ook de laatste details vanuit de gemeente bevestigd. Het
gebouw zal worden verplaatst naar het stukje grond tussen de beide
parkeerplaatsen bij Blauw Wit. Dit zal in principe in 2021 worden
uitgevoerd. We maken uiteindelijk geen winst op de aan- en verkoop van
het gebouw, maar de aankoopkosten en bijkomende kosten worden wel
volledig gedekt. Wij wensen OCH veel plezier met het gebouw.

‘‘

Bestuur Blauw Wit ‘66

‘‘

Roy heeft 6 maanden vakantie gehad, hij is
zijn grijze haren bijna weer kwijt.
Sander Bruggeman
Je hebt flink wat geblokt Egbert,
Mintonette wil je een contract aanbieden.
Hendri van Zon
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Sponsornieuws

In de lockdownperiode hebben wij al onze sponsoren een brief
geschreven, hen een hart onder de riem gestoken en gevraagd of zij hun
bijdrage aan onze vereniging willen voortzetten. Gelukkig hebben wij
veel positieve reacties gehad. We mochten per saldo een plusje noteren
voor het aantal sponsoren en een enkele sponsor heeft zelfs de bijdrage
verhoogd. We zijn hier erg blij mee en willen de sponsoren hiervoor heel
hartelijk bedanken!!!
Hoofdsponsor
Al vanaf de oprichting in 1966 is café-restaurant De Poppe als
hoofdsponsor aan Blauw Wit verbonden. Elk jaar in de vakantieperiode
praten we even bij en telkens weer laat De Poppe weten graag aan Blauw
Wit verbonden te blijven. Zij onderstrepen deze wens met weer een flinke
sponsorbijdrage. Als Blauw Wit zijn we zeer content met De Poppe en
hopen hen tot in lengte van jaren (nu al bijna 55 jaar!!) als hoofdsponsor
voor onze club te behouden.
Nieuwe keuken
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe keuken in het
clubhuis. De keuken wordt aangeboden door de Vrienden van Blauw
Wit en de overige kosten worden betaald door een aantal sponsoren.
Bouwbedrijf Ter Steege sponsort het complete tegelwerk inclusief voegen,
kitten e.d., Bemei RVS sponsort (net als bij de bar) alle rvs-afzetbladen
en spoelbak, de nieuwe pvc-vloer wordt gesponsord door Hekatex Goor.
Daarnaast heeft een Blauwwitter nog een bijdrage van € 500,= gedaan. We
mogen best trots zijn dat de nieuwe keuken de vereniging, vooral in deze
coronatijd, geen cent kost.
Advertenties
Uitgave 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 weer veel 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. Voor onze
clubbladgroep zal het wat passen en meten zijn met de vele advertenties,
De Blauw-Witter
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maar we hebben er alle vertrouwen in dat “De Blauw-Witter” ook in het
nieuwe seizoen misschien wel het enigste en dus meest gelezen clubblad
van Holten wordt. Succes !!!
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.
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			
De Poppe zalencentrum		
Erik Huzen autobedrijf		
Losse Hoes hotel-restaurant
Nijkamp bakkerij-lunchroom
Partycentrum Het Bonte Paard
Teamsportfabriek Almelo		

*
*
*
*
*
*
*

Boks-Beijer assurantie
Dutch Green Roof Holten
Leferink administraties
McDonalds restaurant
Paalman autobedrijf
Stukker autobedrijf		
Tromop Woertman assurantie

Aanplakbiljetten
Ook voor de raambiljetten van de thuiswedstrijden van ons 1e elftal
hebben we een vaste sponsor. Deze opvallende aanplakbiljetten worden
tot en met het seizoen 2023-2024 (!!!) gesponsord door:
* RobersVincent Makelaardij
Verspreiding van deze biljetten werd vele, vele jaren door Diederik
Kruimelaar verzorgd. Helaas moet Diederik om gezondheidsredenen
stoppen en namens heel Blauw Wit willen wij hem heel hartelijk bedanken
voor zijn vele “rondes” die hij voor de club gemaakt heeft.
De nieuwe bezorger wordt Henk Smit (Churchillstraat) die we veel plezier
toewensen bij de distributie van de raambiljetten.
De Blauw-Witter
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Reclameborden
Onlangs zijn weer een aantal nieuwe reclameborden langs het hoofdveld
geplaatst. Dachten we dat de teller bij 100 wel zou blijven steken,
inmiddels zitten we rond de 120 borden. En…. er kunnen nog meer
borden geplaatst worden, dus hebt u een kandidaat: bel 363348. In het
kerstnummer besteden we extra aandacht aan onze bordsponsoren.
Scorebord
Zeer content zijn we met het mooie scorebord waar veelvuldig gebruik van
wordt gemaakt. Sponsoren van het scorebord zijn:
• De Poppe zalencentrum
• Reclamemakers Holten
Shirtreclame
Bij aanvang van de competitie zijn alle teams van de senioren, dames, zaal,
meisjes, junioren en pupillen voorzien van gesponsorde wedstrijdkleding.
Ook de jongste inloopgroep alsmede de 35-plus dames en heren zijn
voorzien van gesponsorde kleding. Totaal praten we over ruim 30 teams
(!!!), iets waar we best een beetje trots op zijn. Aan spelers en begeleiding
doen we een oproep om vooral zuinig met deze kleding om te gaan. In
dit verband noemen we ook onze wasdames Toos en haar team. Vele, vele
uren worden wekelijks “in de was gestoken” Een dikke pluim namens alle
Blauw Witters is hier zeker op z’n plaats !!!
In één van de volgende clubbladen zullen alle kledingsponsors aan bod
komen.
Tenslotte
Als we naast bovenstaande ook nog de spelerstassen, inloopshirts, polo’s
clubhuis, jacks voor leiders 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 er voor zorgen dat
de middenstand ook tevreden is over ons.
						

Dick Beldman

									

De Blauw-Witter

oktober 2020

12

Welkom nieuwe vrijwillig(st)ers!

Hartstikke blij zijn wij met de grote aanwas bij onze mini en
instroomgroep, en bijzonder trots zijn we op de 2 extra pupillenteams (in
vergelijking met vorig jaar) de we in mochten schrijven voor de competitie.
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 de Blauw Wit, we hopen dat jullie evenveel plezier en succes
mogen ervaren als onze voetballende leden.
En, wie weet zien we elkaar bij de Vrijwilligersavond aan het einde van dit
seizoen !

De relatie van 4 dames met Blauw Wit
Wij kregen ‘n mail met de vraag ‘Hoe is uw/jouw relatie met Blauw Wit
‘66? Nou, ja...... Wat is onze link eigenlijk? Laat ik ons eerst ff voorstellen:
wij zijn Renate, Anja S, Susan en Anja B.
Hoe we bij Blauw Wit zijn gekomen? De
meesten van ons, denk ik, door onze
kids.
Welke taken hebben wij zoal ‘vervuld’
binnen de vereniging? Nou, best veel,
als ik zo ons lijstje bekijk:
leider, coördinator, sponsor,
supporter, chauffeur, begeleider bij
diverse activiteiten, commissielid,
Ehbo-er, meedenk-tank, handen spandiensten verzorgen, soms
praatpaal, controleur op alcohol >18,
veterstrikker, pleisterplakker, tranenDe Blauw-Witter
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wegveger, schrijver van stukjes voor clubblad/krant, fotograaf, assistent
trainer...
En ja..... dit hebben we gedaan maar wat doen we in deze samenstelling?
Wij zijn groep vier van de kantinedienst. Wij draaien één x per zes weken
van 12-16.00 uur dienst en zijn samen een geoliede machine! Warme
koffie, een heerlijke koek, een vers belegd broodje, een vette snack, een
koud getapt biertje, een fris frisdrankje, een herstellend sportdrankje.....
Het maakt ons allemaal niet uit. We hebben het ontzettend gezellig
samen, zowel achter als aan de bar! We hebben nl. ons eigen plekje voor
‘de derde helft’. Er is door de heren van de onderhoudsgroep zelfs een
bordje met ‘Henn’n Hook’ voor ons gemaakt. Enne, paar geheimpjes....
In het begin zorgden we er altijd voor dat wij de allermooiste wijnglazen
stiekem voor onszelf bewaarden... hahaha.....En we voelen ons soms best
wel stoer maar hebben soms nog wel eens de hulp van de mannen nodig
voor het verwisselen van een biervat. Oh ja, moest ook nog melden dat we
ons best nog wel jong voelen ondanks dat we rond de vijftig zweven qua
leeftijd. We realiseren ons dat terdege als we weer eens met ‘mevrouw’
worden aangesproken...
Wil je ook met jouw vrienden of vriendinnen een bardienst draaien? We
raden je dat zeker aan. Je leert ontzettend veel mensen kennen en zij jou
ook! Blijf gezond! We hopen jullie na de ‘lockdown’ van de sportkantines
weer te zien bij Blauw Wit.

‘‘

Renate, Anja S, Susan en Anja B

Dit was duidelijk de saaiste 3e helft ooit!
Geert Veneklaas Slots
(vanwege hitte werd 3x 30 min. gespeeld)

‘‘

Had je maar net zoveel vertrouwen in jezelf
als wij in jou hebben.
Jaron Kampman
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Sander Volkerink nieuwe trainer VR1
Via de website heeft Sander zich in juni al eerder voorgesteld. Wij hebben
hem gevraagd of hij het naar zijn zin heeft bij Blauw Wit’66.
Wij zijn benieuwd naar zijn eerste indrukken en hebben hem ook gevraagd
wat hem opvalt bij Blauw Wit’66. En hoe het gaat met het eerste dameselftal in deze tijd dat het coronavirus huis houdt in Nederland.
Nieuwe trainer coach dames 1
Een nieuw gezicht op ons sportpark. Wij hebben hem daarom gevraagd
of hij zich kort wil voorstellen. Zo begon Sander’s eerste interview in ons
clubblad. Toen vertelde hij dat hij pas vorig seizoen pas kennismaakte met
ons sportpark toen hij met zijn vorige club OZC uit Ommen, op bezoek
kwam. In de onderlinge wedstrijden viel het Sander op dat er bij Blauw
Wit’66 VR1 goed gevoetbald wordt, maar nog niet altijd met het juiste
resultaat.
Sander: Die kennismaking beviel me goed en als je dan later de kans krijgt
om bij Blauw Wit ’66 als trainer van Dames1 aan de slag te gaan, dan zeg
je natuurlijk geen nee. Samen met zijn vrouw en twee kinderen woont hij
in Dalfsen. Na drie seizoenen OZC is hij, zo vertelt hij, wel op zijn plek op
ons sportpark al mist hij het randgebeuren rondom de wedstrijden door
corona, net als iedereen, enorm. Voordat hij in Ommen als trainer-coach
aan de slag ging, is hij in Dalfsen trainer geweest bij diverse jeugd- en
senioren elftallen bij ASC’62 en SV Dalfsen.
Het valt Sander op dat alles bij Blauw Wit’66 goed georganiseerd is.
Bovendien heeft Dames 1 goede speelsters. En dat niet alleen. Hoewel hij
nog niet zoveel wedstrijden heeft gezien, is hem opgevallen dat er in de
jeugd, bij MO-19 en het andere jeugdteam heel veel talentvolle speelsters
rondlopen. Hierover vertelt hij hieronder verder.
Ervaringen eerste maanden
Ik ben positief verrast. Eigenlijk heeft Blauw Wit’66 een groot luxe
probleem. Vergeleken met de verenigingen in de regio hoeft Blauw Wit’66
zich geen zorgen te maken over de spelersaantallen. Om straks iedere
speler op het juiste niveau te laten voetballen, is het wel belangrijk dat de
vereniging een aantal beslissingen neemt over wie straks waar voetbalt.
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Doordat er komend seizoen een aantal speelsters de overstap naar de
senioren maakt, is dit extra belangrijk. Je kunt niet alleen maar spelers
blijven toevoegen aan het eerste team. En daarom moeten er, vind ik, door
de vereniging duidelijke keuzes gemaakt worden over Dames1, Dames2 en
eventueel een 3e team en wie in welk team speelt en waarom. Ik vraag me
wel af of Blauw Wit’66 zich voldoende bewust is van deze ontwikkeling, na
de groeispurt die er is geweest. Als trainer wil ik daar in ieder geval zeker
een bijdrage aan leveren.
Vliegende start
Dames 1 is de competitie goed begonnen. In een zeer aantrekkelijke en
spannende wedstrijd tegen de gedoodverfde kampioen van de 3e klasse,
werd er gewonnen van De Zweef. Na op 0-1 achterstand te zijn gekomen,
lukte het Dames 1 om met een voorsprong van 2-1 te gaan rusten. Na een
bloedstollende 2e helft schoot Blauw Wit’66 er nog twee in. Dit betekent
volgens mij dat dit nog wel eens een mooi seizoen kan worden, al zullen
we ook nog wel een paar wedstrijden gaan verliezen.
De goede start kreeg een vervolg tegen Bon Boys, waar na een 2-1
ruststand uiteindelijk 5-1 als eindstand op het scorebord stond. De week
er op hebben we in Almelo gevoetbald tegen Oranje Nassau, een goed
team met een technisch zeer vaardige spits en keeper. Toch lukte het ons
om er met 2-5 te winnen.
Het lijkt er op dat het coronavirus opnieuw roet in het eten gooit.
Virologen voetballen helaas niet waardoor de keuze voor hen wel erg
makkelijk is om het voetbal te verbieden. Dit neemt niet weg dat we de
draad uiteindelijk wel weer kunnen oppakken, ik hoop dit seizoen nog.
Ik heb het zeer naar m’n zin bij Blauw Wit’66 en wil de afspraak daarom
wel maken dat voor elk seizoen dat we door corona niet kunnen
voetballen, ik een seizoen extra bij Blauw Wit’66 aan blijf als trainer. Maar
uiteindelijk gaan het elftal en de club daar natuurlijk over, haha.. In ieder
geval hoop ik dat we met Dames 1 de competitie weer kunnen vervolgen
en dat iedereen gezond blijft, natuurlijk.

Sportieve groet,
Sander Volkerink
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Vrouwen 2 in de coronaperiode

Zaterdagochtend 10 oktober 2020, heel Vrouwen 2 verheugde zich op de
derde wedstrijd van het seizoen, waarbij zelfs de derde winst op rij behaald
kon worden! We waren al door in de beker, dus na twee keer winst in de
competitie zagen we het kampioenschap al dichterbij komen (de trainers
zouden in pak komen bij een kampioenswedstrijd, dus dit was een mooie
drijfveer). Maar helaas… 11:30 kregen we het droevige bericht dat iemand
van de tegenstander positief was getest op corona. Een domper, want
van binnen wisten we dat dit wel eens de laatste wedstrijd kon zijn die we
voorlopig gingen spelen.
En toen we dinsdag 13 oktober volop bezig waren met een paar heerlijke
conditie-oefeningen die Sander en Mart voor ons in petto hadden, kwam
de klap aan: geen wedstrijden en trainingen meer… en bijna net zo erg:
geen derde helft meer. Want we moeten zeggen, Vrouwen 2 heeft zich de
laatste jaren goed gemengd in de derde helft bij Blauw Wit. En dat is niet
zo gek, want na alle sportieve wedstrijden op de zaterdagmiddag, hebben
alle teams behoefte aan gezelligheid, meters bier en de zangkunsten van
Roy Schuppert in de gezellige Blauw Wit kantine.
Die gezelligheid is er wat ons betreft ook zeker te vinden! Wat ook
niet bepaald meehelpt is dat we de gezelligheid al een paar maanden
moesten missen tijdens de eerste golf Corona-ellende. Op dat moment
zaten we als Vrouwen 2 net lekker in de tweede helft van het seizoen. Het
kampioenschap bleek vorig jaar iets te enthousiast, maar we speelden leuk
mee in de middenmoot van de competitie en waren zeker tevreden.
Vanaf maart heeft ons team er eigenlijk alles aan gedaan om alsnog in
kleine groepen samen te sporten. De hardloopschoenen werden afgestoft,
badpakken aangeschaft en oud-leider Jaap wist een paar meiden zelfs op
de mountainbike te krijgen (dit bleek overigens zwaarder dan verwacht).
Het was heerlijk om te zien dat ons team niet alleen samen voetbalt, maar
ook alles uit de kast trekt om de teambuilding door te zetten.
Na drie maanden was het dan ook weer even wennen toen zelfs de
voetbalschoenen en scheenbeschermers weer aan mochten, maar wat
voelde het goed om op 18 mei Blauw Wit weer te betreden! Ondanks de
anderhalve meter was het fijn om weer met z’n allen te kunnen sporten.
Iedereen kwam met een big smile en tanline (we hadden ten slotte
tijd om te zonnen) het veld op, maar iedereen ging met een nog veel
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grotere smile het veld weer af. Ook nu blijft Vrouwen 2 positief, creatieve
manieren om te sporten worden gezocht en we kunnen niet wachten om,
hopelijk, zo snel mogelijk het prachtige Blauw Wit weer te betreden. Dat
kampioenschap houden jullie tegoed trainers! Toch willen we nog even
complimenten voor Blauw Wit maken in deze lastige tijd, we weten zeker
dat de meters bier in de kantine straks weer rijkelijk over de bar vloeien.
Doreen & Nynke K. uit Vrouwen 2

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
Aanmeldingen Pupillen:
Eefting, Julian
Berends, Hugo
Vruggink, Mick
Homan, Zanoah
Hegeman, Timo
Groenouwe, Jayden
Groenouwe, Vince
Pasman, Nick
Rietberg, Koen
Meinders, Loek
Landman, Ethan
Hofman, Silvan
Vincent, Gijs
Besseling, Jurre
Oolbekkink, Jordy
Velden, Daphne van der
Landman, Isabella
Janssen, Rose
De Blauw-Witter

Aanmeldingen Senioren:
Harmsen, Bob
Lintelo, Yoran te
Baker, Abdullah
Baker, Mohammed
Markvoort, Tom
Lahuis, Jasper
Meijerman, Jony
Koopman, Lotte
Hospers, Laura
Kroon, Anne
Aanmeldingen Niet-spelend lid:
Pluimers, Ralph
Lohuis, Jan
Kors, Jan Martijn
Ulfman, Marianne
Schimmel, Dick
Spakman, Jakob
Franke, Freddy
Volkerink, Sander
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Afmeldingen Junioren:
Stevens, Nienke
Awad, Baheddin
Kruithof, Kayla
Nijhof, Tijmen
Schimmel, Yorick
Post, Carlijn
Reefhuis, Lieke
Ruiterkamp, Silke
Wijnen, Leander
Bekkernens, Tijmen

Rogier, Nika
Borghuis, Peter
Tromop, Christian
Afmeldingen Senioren:
Meijerink, Mathieu
Flores Urbina, Martin
Bemer, Erik
Kreij, Rolf van
Olsder, Kim
Afmeldingen Niet spelend lid:
Schuttert, Dirk-Jan
Nijenbanning, Eline
Neut, Bart van der
Tibben, Stefan
Berenschot, Henk
Reefhuis-Kroek, Jennike
Aanstoot, Henk-Jan
Heuver-Saalmink, Dorien
Lindenberg, Leonie van
Stegehuis, Edwin
Harting-Stegeman, Monique
Meussen, Ton

Het enige wat ik scoor in Deventer is een
Kebab
Jurgen van Dijk

‘‘

‘‘

Afmeldingen Pupillen:
Doornweerd, Daan
Mol, Joëlle
Heutink, Daan
Trentelman, Take
Bemer, Steijn
Bemer, Djurre
Graauw, Chris de
Jong, Kian de
Linde, Sterre van der
Elders, Lone
Kooten, Tess van

Als ik dit seizoen scoor ga ik het dansje van
Neres nadoen.
Stefan Dijkink
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André van der Waal trainer/coach 2e
elftal
Met ingang van het nieuwe seizoen is André van der Waal de nieuwe
trainer van het tweede elftal. Een bekende op ons sportpark !
Even voorstellen:
In mijn dagelijkse leven ben ik projectleider werktuigbouwkundige
installaties bij Linthorsttechniek Apeldoorn en begeleid en beheer
ik de wat complexere installatie technische werkzaamheden voor
Linthorsttechniek door het hele land.
Inmiddels ben ik samen met mijn vrouw een kleine 25 jaar woonachtig in
Holten en zijn wij hier denk ik inmiddels aardig ingeburgerd, we hebben
een zoon van 22 jaar die zich momenteel bezighoudt met zijn studie
geschiedenis in Nijmegen.
Ik ben opgegroeid in Twello waar ik mijn voetbalcarrière ben begonnen
bij sv V en K (nu SV Twello). Vanuit de jeugd ben ik daar doorgestroomd
tot de eerste selectie van de vereniging waarin ik enkele jaren heb mogen
voetballen. Inmiddels ben ik een kleine 15 jaar actief lid van Blauw Wit ‹66
en heb ik ook hier in diverse teams mogen acteren.
Door wat blessures heb ik na een iets meer dan 40 jaar mijn actieve
voetbal carrière moeten beëindigen. Maar zoals zo vaak kruipt het bloed
dan waar het niet moet kruipen en omdat voetbal mij met de paplepel is
ingegoten (vader was sportleraar met als specialisatie tennis en voetbal)
ben ik mij bezig gaan houden met het trainen en coachen van de oudere
jeugd, dit doe ik inmiddels enkele jaren met veel plezier.
Door mijn meer dan 40-jarige ervaring in de voetballerij en de
mogelijkheid die het bestuur van Blauw Wit mij biedt om de
trainersopleiding TC 3 van de KNVB te volgen, zal ik mij dit jaar bezig
gaan houden met het trainen en coachen van de 2de selectie van Blauw
Wit waarbij ik als doelstelling heb om dit team weer de flair te geven die
ze mogelijk op termijn weer naar de 3e klasse kan doen promoveren. Op
basis van datgene wat ik tot nu toe heb gezien van de groep denk ik dat
dit zeker tot de mogelijkheden behoort !
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Ik kijk enorm uit naar de samenwerking dit seizoen en gezien de diverse
reacties vanuit de inmiddels bij mij bekende groep denk ik dat het een
enerverend seizoen gaat worden.
Sportieve groet,
André van der Waal
Trainer coach Blauw Wit 2

Vraag aan de GGD

Vraag aan de GGD: Mag er nog wel samen gedoucht worden met de boys?
Volgens de GGD mag er niet samen gedoucht worden, mits het gehele
elftal uit hunks bestaat. Er is tot op heden één elftal bekend (bron KNVB)
in Nederland welke volledig uit hunks bestaat, het derde elftal van Blauw
Wit ’66 uit Holten. Zij mogen dan ook ‘gewoon’ samen douchen, dit om
de kans op groepsimmuniteit te verhogen alsmede het libido. Let wel, dit
geldt alleen voor spelers van Blauw Wit 3.
Het elftal bestaat uit alleen maar extreem goed uitziende, goed verzorgde,
getalenteerde, boven zichzelf uitstijgende mannen. Week in week uit
presteren zij, zij aan zij. Het is dan ook niet voor niets dat er twee keer
gewonnen werd van de lokale vv, waar overigens een ex-hunk speelt.
Deze ex-hunk speelt sinds hij (ik zal zijn naam niet noemen) naar de roodzwarten is gegaan, zonder flair en is al zijn glans verloren. Dit was wel de
man die het lef had Blauw Wit 3 uit te dagen voor een onderlinge tweeluik.
De eerste wedstrijd van het tweeluik was bij de lievelingsvijand op het
Meermanskamp. Hier werd al snel duidelijk dat de lokale vv niets in te
brengen had en het resultaat was dan ook wat er simpelweg verwacht
werd van de Blauw Witte strijders (enkel bestaande uit extreem goed
uitziende, goed verzorgde, getalenteerde, boven zichzelf uitstijgende
mannen), een ruime overwinning. Na de wedstrijd kleurde Meermanskamp
Blauw Wit, ook in de derde helft domineerde (zoals verwacht) de Blauw
Witten.
Een aantal weken later was de return op ‘t Vletgoor. Aanvankelijk dachten
de rood-zwarten een kans te maken, dit werd al snel de kop ingedrukt
door een nieuwe aanwinst in het 3e, Michel Stam. (Michel is na een
grondige screening, ontgroening en 3 maanden intensieve begeleiding
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op fysiek en emotioneel vlak aangesloten). Hij schoot al in de eerste helft
hoogstpersoonlijk de dromen van de rood-zwarten aan gort. Hierna was
de, toch al fragiele, mentaliteit van de tegenstander geknakt en werd het
wederom een eenvoudige en ruime overwinning voor Blauw Wit 3. Na de
wedstrijd kleurde het terras en de kantine Blauw Wit en werden de roodzwarten wederom compleet gesloopt.
Conclusie: 6 helften gespeeld, 6 gewonnen!
Blauw Wit 3, zo gek nog nie...

We leven momenteel in een bijzondere
tijd…

We leven momenteel in een bijzondere tijd en maken dingen mee die we
nog nooit van ons leven hebben meegemaakt en waarvan niemand zelfs
ook maar ooit had durven dromen.
Want wij allemaal, jong en oud, “missen” een hoop in deze bijzondere
tijden. En dan doel ik hier nu eens speciaal op die trouwe groep supporters
die hun favoriete cluppie Blauw Wit’66 door dik-en-dun altijd steunen.
Uit en thuis. Wat die nu allemaal moeten missen in het “nieuwe normaal”
zonder hun favoriete tijdverdrijf in het weekend is met geen pen te
beschrijven. En…deze supporters weten het natuurlijk altijd beter.
Zoals bv. het weerzien van oude bekenden af en toe als een tegenstander
op ‘t Vletgoor op bezoek komt. Of de discussies vooraf over de opstelling
vanwege degenen die er niet bij zijn door blessures of omdat ze gewoon
op vakantie zijn. Dat laatste was in “onze goeie ouwe tijd” ondenkbaar.
Dan de analyse na de wedstrijd. “Wij” hadden het natuurlijk heel anders
gedaan. En niet te vergeten: “de derde helft”. Die mis ik echt enorm en ik
slaap er soms slecht van…
Zoals laatst bv. toen ik blijkbaar wat raar gedroomd had en badend in het
zweet wakker werd naast mijn Ria en die mij troostend toesprak: “Rustig
maar, het komt allemaal goed. Jullie gaan niet degraderen. Echt waar. Nee
sterker zelfs, jullie gaan promoveren. Precies zo’n scenario als een paar jaar
geleden”…
Ik ben toen enigszins opgelucht maar opgestaan ( ja, je blijft af-en-toe wel
eens een uurtje langer liggen in bed want je mag toch niks…) en ben toen
toch met een goed gevoel gaan douchen. Ach, ik ben soms ook maar een
verdwaalde in de woestijn...
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Vorige week stond ik nog op de Jeu de Boules banen bij onze buren op
het ‘t Vletgoor en keek ik met heimwee naar de voetbalvelden ernaast
waar Opa als “niet-spelend-lid” c.q. toeschouwer nu even niet meer mag
komen. Ja ik ben sinds kort ook lid van die ballenclub naast ons geworden,
maar ook daar ligt alles nu de komende weken stil i.v.m. de nieuwe corona
regels. Maar ik blijf zoeken naar oplossingen en daarom zal ik jullie wat
verklappen.
Ik ben in deze coronatijd een fan geworden van Erik Scherder. Voor
degenen die nog nooit van deze man gehoord hebben: “Google” maar
even zijn naam en zie wat filmpjes van hem op YouTube. De kern van zijn
verhaal: “veel bewegen en naar muziek luisteren”. En dat doe ik allebei
trouw. Bv. regelmatig een wandeling naar de lege-flessen-container om
zodoende het nuttige met het aangename te verenigen. Tja, je moet toch
wat als pensionado…
Dus heb ik mijn mobieltje ( ja, die heeft Opa ook) vol geplempt met mijn
favoriete muziek. Daar word je dan rustig van. Zegt Erik Scherder en hij kan
het weten. En dat vind mijn vrouw trouwens ook.
Ter controle –zowel fysiek als mentaal- ga ik jaarlijks voor mijn APK naar de
huisarts. (verder kom ik er nooit, dus aan mij verdienen ze niet zoveel…).
Vraagt ze (8 van de 10 huisartsen zijn tegenwoordig vrouwen) :
Huisarts: “Rookt U”?
Ik: “nee, al meer dan 40 jaar niet”.
Huisarts: “drinkt u”?
Ik: “ja, matig…maar regelmatig”.
Huisarts: “hoe bedoelt u”?
Ik: “nou, niet op werkdagen (is voor een pensionado door de week) maar
wel in het weekend en dan vooral op zaterdag langs de lijn én de derde
helft natuurlijk.
Huisarts: “voelt u zich verder goed”?
Ik: “ik zal u een kopie sturen van mijn stukje in de Blauw-Witter”…
Maar tegenslagen zijn er om overwonnen te worden. Ik weet niet wie deze
kreet vroeger bedacht heeft, maar nu snijdt het wel hout.
Niet uit eten “op de berg” of naar het café ? Jammer dan. (hé, Gijs is weg
bij Losse Hoes?) Geen concerten en geen sport? Jammer dan. Dan maar
wat anders bedenken. Als ik nu nog jong zou zijn wist ik het wel.
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Kortom: we gaan verder niet zeuren over wat er nu even niet kan, maar
kijken wat er allemaal nog wél kan. En dat is de uitdaging en die invulling
kan voor een ieder van ons anders zijn.
Zo ook voor onze Rood-Zwarte dorpsrivalen die dit seizoen hun 100-jarig
jubileum aan het vieren zijn –proficiat- en wat toch ook een hele opgave is.
Ik geef het je maar te doen in deze tijd. Maar de sportieve start van
Holten-1 is veelbelovend en hopelijk kunnen ze dit in hun jubileumjaar
eindelijk eens met een promotie en/of kampioenschap bekronen nadat ze
er de laatste jaren steeds naast hebben gegrepen.
En wat te denken van ons eigen 55 jarig jubileum ? Wat zegt u? Wat
bedoelt u?
Jazeker ! “De Poppe” is nu al 55 jaar de hoofdsponsor van zvv Blauw
Wit’66. Met dank aan Bets Aanstoot, zijn zonen Eppie en Bennie en nu
kleinzoon Robert Aanstoot.
En dat is zeer zeker een hele grote felicitatie waard. Wat zeg ik…Het zou
mij niet verbazen dat dit uniek is in Nederland op sponsorgebied. Iets om
uit te zoeken en om wellicht wat meer aandacht aan te schenken.
Ik wens tot slot iedere Blauw Witter veel sterkte en doorzettingsvermogen
de komende tijd want ook dit komen we met zijn allen weer te boven.
En als we terug zijn in het “oude normaal” en er weer gevoetbald mag
worden, nemen we na afloop een extra hapje en drankje in ons mooi gerenoveerde clubhuis om die vreemde smaak en herinneringen met een
lach en een traan weg te spoelen en om meteen daar de clubkas weer wat
mee te spekken. Ja ik weet het, ik ben eigenwijs en soms een “dwarsligger” maar ik hou me nu keurig aan de richtlijnen opgesteld en geadviseerd
door de “boven-ons-gestelden”. Het ga u allen goed, blijf gezond en tot
ziens op het Vletgoor.
Een “stuurman langs de lijn”

P.S. In een land met 17 miljoen inwoners op de wal en één kapitein op het
staatsschip is statistisch de kans groot dat er op de wal iemand staat die het
beter weet.
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Interview
(Ingevuld vòòr Corona)
Naam
Geboren
Beroep
Wat lees je het eerste
in de Blauw-Witter?
Voetbalgeschiedenis

Arjan Aanstoot
1-3-1980
Begeleider gehandicaptenzorg
Ik lees de blauw-witter niet

Vanaf mijn 5e lid van Blauw Wit tot en met de A1
keeper geweest. Noodgedwongen gaan
voetballen, heel wat jaartjes in het eerste gespeeld
en nu met vrienden en oud teammaatjes in de
zaal voetballen
Club Nederland
Ajax
Club buitenland
Barcelona
Speler Nederland
Donny van de Beek
Speler buitenland
Lionel Messi
Mooiste doelpunt ooit Marco van Basten finale EK 1988
Mooiste wedstrijd ooit Real Madrid - Ajax CL 2019
Stadion
Camp Nou
Tenue
Als het maar geen rood zwart is
Internet en voetbal
Op voetbal zone kijk ik altijd naar de nieuwtjes
Trainer binnenland
Dick Advocaat, knap dat hij het altijd weer op de
rit krijgt
Trainer buitenland
Pep Guardiola
TV-commentator
Oranje
Speelt weer leuk voetbal, hoop op een mooie
voetbal zomer
Voorspelling eredivisie Ajax gaat Kampioen worden
Voorspelling
Manchester city
Champions League
Favoriete eten
Risotto
Favoriete TV-programma
Favoriete vakantieland Frankrijk /Italië
Favoriete film
Wie verdient er een
Alle mensen die klaar staan voor een ander
koninklijk lintje
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Mijn eerste maanden als trainer van
JO17-1 bij Blauw Wit
In juni heb ik kennis kunnen maken met het nieuwe team JO17-1. Na deze
kennismaking zijn we in de week erop bij elkaar gekomen en heb ik het
team uitleg gegeven wat mijn visie op voetballen is, hoe we deze visie
op voetbal vertalen naar spelprincipes (een set vaste teamafspraken die
als handvatten dienen voor het team) en hoe we deze vervolgens in een
systeem toepassen en trainbaar gaan maken.
In de weken erop zijn we gestart om de spelprincipes eigen te maken in
de trainingen om zo een basis te leggen waar we altijd op terug kunnen
vallen als team. Ook hebben we een aantal oefenwedstrijden gespeeld in
de periode voor de zomerstop waarin we een aantal van de spelprincipes
hebben kunnen oefenen.
Wat mij opvalt is het enthousiasme binnen het team waarmee getraind en
gespeeld wordt. Een leuke, leergierige groep spelers die graag stappen wil
maken. Er zit veel potentie in dit team en dat is fijn werken als trainer.
Naast de trainingen en de oefenwedstrijden leer ik ook steeds meer
mensen binnen de club kennen en krijg ik een steeds beter beeld van hoe
Blauw Wit als club leeft. Een mooie club, met veel enthousiaste, warme
mensen die veel tijd en energie stoppen om de club te blijven ontwikkelen.
Ik kan niet anders zeggen dat ik zeer prettig ontvangen/opgenomen ben
binnen de club en het fijn werken vind in een open, ontspannen omgeving
waar men volop aan het bouwen is.
In de zomer hebben we slechts drie weken stilgelegen. Doordat corona
verder oplaaide zijn er niet veel spelers met vakantie geweest en konden
we ook weer vroeg starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
De voorbereiding zin we gestart met een lunch waar ook de ouders voor
uitgenodigd waren om zo ook kennis met mij als nieuwe trainer van JO171 te maken. Na een eerste training, gevolgd door heerlijke lunch, waar veel
ouders bij aanwezig waren, hebben we het seizoen op een mooie wijze
afgetrapt.
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Sinds de voorbereiding zijn we een kleine twee maanden verder, corona is
weer helemaal terug van even op de achtergrond geweest en het voetbal
ligt inmiddels weer stil na slechts een paar competitiewedstrijden gespeeld
te hebben. We kunnen gelukkig nog wel trainen, maar trainen doe je als
voetballer om wedstrijden te kunnen spelen. Dat is en blijft als voetballer
toch het mooiste moment van de week. Helaas is dat nu tot nader order
niet mogelijk.
Wat mijzelf betreft, ik ben blij dat we nog wel in de gelegenheid zijn om
te kunnen trainen. Op mijn werk geldt al sinds maart van dit jaar dat
thuiswerken de boodschap is. Voor mij betekent dan dat drie keer in
de week met een leuke, talentvolle groep op het veld mogen staan en
datgene kunnen doen wat je echt leuk vindt een fijne uitlaatklep en een
goede tegenhanger op het dagelijkse ritme van thuiswerken is.
Ik hoop dat we snel weer mogen starten met het spelen van wedstrijden.
Tot die tijd blijven we als team lekker fanatiek trainen en blijven we ons
ontwikkelen als team en spelers individueel!

‘‘

Blijf gezond en zorg voor elkaar!
Sportieve groet,
Freddy Franke

Geen Keunefeest en geen carnaval, Holten
wordt kampioen dit jaar...
Anonieme v.v. Holtenaar

‘‘

Leo zal niet stoppen met rennen. Dan
moeten er eerst vijf longen uitvallen
Jaron Kampman
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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
24 Favoriete film
25 Wie verdient er een
koninklijk lintje
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Ralph Pluimers
19-10-1982 Rijssen
Engineering Manager
Voorwoord, ik begin altijd vooraan
Ik heb van mijn 4de tot mijn 11de bij
Excelsior 31 gevoetbalt. Nu sinds 2 jaar
trainer/coach J08 -J09.
Feyenoord
Barcelona
Steven Berghuis
Virgil van Dijk
Flying Dutchman van Persie
Spanje - Nederland 2014
De Kuip
Feyenoord Thuis (Verrassend)
Beenhakker
Koeman
Maakt mij niet uit, als we maar winnen
Ik hoop dat ze snel weer het “Koeman”
vertrouwen terugvinden onder De Boer.
1 Feyenoord 2 Ajax 3 PSV
1 Bayern 2 Liverpool 3 Juventus
Biefstuk van de BBQ. Kuyt at ook altijd een
biefstuk voor de wedstrijd.
De Wereld Draait Door
Italie
Inglorious Bastards
Diegene die een succesvol Corona vaccin
bedenkt zodat cafe’s en stadions weer
gevuld worden.
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Jeugdtoppers

Voor jullie ligt weer een nieuwe Blauw-Witter. In
de corona periode mocht er helaas een periode
niet gevoetbald worden, gelukkig is de training
hervat! In deze uitgave lezen jullie over de
winnaar van een speciale award en inzendingen
van de JO10-1 en JO11-2.
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!

Blauw Wit JO11-2

Al voor de zomervakantie is het nieuwe JO11-2 team begonnen met
trainen, zoveel zin had iedereen in voetballen in het nieuwe team. We zijn
ook de hele zomervakantie door blijven trainen.
Het team bestaat uit Jasper, Yvo, Ian, Jarno, Lynn, Ethan, Gijs, Enricco en
Teun. De trainers/leiders zijn Tom, Jeffrey en Mikel.
Voor iedereen werd het spelen op een half veld een nieuwe ervaring. Dat
betekent een groter veld en meer ruimte. Met elkaar samenspelen wordt
daarmee nog belangrijker en dit is dan ook een belangrijk onderdeel van
de training. Maar plezier in het spel blijft natuurlijk het allerbelangrijkst !
Maar na al dat trainen wil je ook wel weer een wedstrijd spelen. Zeker
nadat de laatste wedstrijd dateerde van vlak na de winterstop vorig
seizoen! Gelukkig konden we, voordat de competitie begon, een keer
oefenen tegen Markelo JO11-2. Voor aanvang van deze wedstrijd werden
nog even de 2 gouden voetbalregels uitgelegd. Deze worden hier
uiteraard niet prijsgegeven, dit is een echt JO11 geheim.
Het werd een hele leuke wedstrijd die we 45 minuten lang wisten te
domineren, dat geeft een goed gevoel voor aanvang competitie.
Deze competitie is nu aangepast in een zogeheten 4-fasen voetbal
competitie. Dit betekent dat er geen traditioneel najaar en voorjaar
seizoen is, maar dat het volledige seizoen in vier competities is opgedeeld.
De Blauw-Witter
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Voordeel zou moeten zijn dat je niet een half jaar lang te hoog of te
laag bent ingedeeld maar eerder gelijkwaardige tegenstanders gaat
ontmoeten.
Voor ons werd deze eerste competitie van vijf wedstrijden een mooi
succes. De eerste vier wedstrijden werden (ruim) gewonnen en er werd
goed met elkaar samen gespeeld. Als laatste wedstrijd moest gespeeld
worden tegen de andere nog ongeslagen tegenstander, Nieuw-Heeten
JO11-1. Op papier beloofde dit een mooie wedstrijd te worden en dit
werd het ook. Spijtig dat net bij deze wedstrijd geen publiek meer mocht
worden toegelaten, anders was deze wedstrijd zeker als één van de meest
memorabele wedstrijden ooit bestempeld. Het spel golfde op en neer en
er vielen rijkelijk veel doelpunten aan beide kanten. Helaas bleek NieuwHeeten net wat slimmer en beter te spelen en wonnen ze met 9-11. Maar
dat ze in één wedstrijd 9 tegendoelpunten kregen, waarbij ze daarvoor in
4 wedstrijden maar 5 tegendoelpunten hadden gekregen, geeft maar aan
hoe goed wij gespeeld hebben en hoeveel scorend vermogen wij in huis
hebben. Hopelijk kunnen we de competitie snel weer hervatten, tot die tijd
blijven we enthousiast doortrainen !
Tevens nog dank aan 5 vrijwilligers van JO15 die af en toe als sparring
partner willen dienen. Eén hiervan is zelfs nog gescout door Liverpool dus
dat maakt ons op deze manier ook gelijk sterker. Top, JO15 !

Technische staf JO11-2

MO-13

Ons jongste meidenteam presteert tot nu toe verrassend goed.
De meiden spelen dit seizoen voor het eerst op een groot veld en kregen
dus ook te maken met de buitenspelregel. In het begin was dit erg
lastig, maar de dames pikten dit goed op. Zo goed zelfs dat ze hierover
al complimenten kregen van een tegenstander! Hierop is dan ook hard
getraind, onder leiding van de trainers Andre, Jan en Laura.
Een oefenpot werd gelijkgespeeld, in de beker werd 2x gewonnen en ook
in de competitie zijn inmiddels 6 punten binnengesleept. Mooie cijfers
voor dit enthousiaste team!
Wekelijks krijgen ze versterking van MO15 of JO13, dit om in de breedte
net iets sterker te zijn. Geweldig om te zien hoe deze teams, en vooral hoe
deze meiden elkaar uit de brand helpen.
Complimenten meiden!

Marianne en Henny
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Khate Deijk eerste winnaar Hans Stam
Award!!

Het is al ongeveer 1,5 jaar geleden dat Hans Stam een afscheidswedstrijd
met ‘The Legends’ speelde tegen het eerste elftal. Hans Stam werd na
afloop van de wedstrijd in het zonnetje gezet door Gerwin ter Velde
Harsenhorst en seniorencommissielid Peter Teeselink. Wie Hans Stam
goed kent weet dan ook dat Hans Stam een echt voetbal, maar ook
trainingsdier was. Weer of geen weer, hij stond er altijd. Vorig jaar zei
hij het volgende erover. ,,Mijn huidige teamgenoten vonden het een
buitengewone prestatie dat ik altijd wil trainen, terwijl ik dat de gewoonste
zaak van de wereld vindt. Als je aan teamsport doet is het volgens mij de
bedoeling dat je zo vaak mogelijk aanwezig bent en door te trainen samen
beter wordt’’. Vanuit dat oogpunt werd er dan ook een prijs uitgereikt
voor de jeugdspeler die de beste trainingsopkomst had dit seizoen. Wie
de prijs krijgt wordt uiteindelijk bepaald door de trainers, leiders en de
jeugdcommissie.
De eerste Hans Stam award is op woensdagavond 10 juni voor het eerst
uitgereikt aan Khate Deijk! Khate brak in oktober 2019 een paar vingers
toen ze voor het eerst een wedstrijd keepte. Ondanks dat, voetbalde ze
door. Prompt brak ze tot overmaat van ramp ook nog haar onderarm.
Weer trainde Khate ‘gewoon’ door, nu niet keepend, maar voetballend.
Inmiddels is Khate weer helemaal fit en heeft ze zelfs het keepen weer
opgepakt. Ondanks alle blessures, heeft Khate slechts zes (!) trainingen
gemist en dat is absoluut bewonderingswaardig. Khate won als prijs een
bon om een nieuw trainingspak uit te zoeken. Van Hans Stam ontving
Blauw Wit’66 een gift van 250 euro om materialen aan te schaffen voor de
jeugd.
Khate, van harte gefeliciteerd! Hans Stam kennende is de mentaliteit
van Khate de mentaliteit waar hij op doelt. Hans, super bedankt voor dit
geweldige initiatief en we zijn erg benieuwd wie de volgende winnaar van
de Hans Stam award wordt!

Jeugdcommissie z.v.v. Blauw Wit’66
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Teamuitje JO10-1

Team JO10-1 beleefde een fantastische start van het nieuwe
voetbalseizoen na de zomervakantie. Na een oefenwedstrijd en de
eerste twee competitie wedstrijden te hebben gewonnen viel er helaas al
weer een wedstrijd uit op 19 september. Dit betekende al weer een vrije
zaterdag en er was al zo weinig gevoetbald dit jaar…
Om de positieve sfeer en de voetbalflow binnen het team vast te houden
en om nog meer aan de teambuilding te werken was er een teamuitje
georganiseerd naar Waltakke in Lochem.
De jongens hadden zoals bijna altijd goede zin en ze konden zich een uur
helemaal uitleven met indoor voetballen in de prachtige hal met kunstgras.
Nu lijkt een uur kort, maar met 4 tegen 4, een bal die alle kanten op
stuitert en je aan alle kanten om de oren vliegt is het best intensief
voetballen en er werd dan ook veelvuldig van de momenten gebruik
gemaakt om even water te drinken….en hup dan weer door!
Sporten maakt hongerig en natuurlijk was ook daar voor gezorgd.
Grote bakken patat met frikandellen en kroketten en ranja kwam op de
tafels en er werd lekker gesmuld en gezellig na gekletst.
Afsluitend met een ijsje was het na een paar uurtjes gedaan met de pret
en keerden we weer terug naar de basis met een voldaan gevoel en een
uitje waarvan iedereen heeft genoten.
Ook een aantal begeleidende ouders waren zonder enige moeite bereid
geweest om mee te gaan en hebben zich ook prima vermaakt.
Een echte aanrader dus ook voor andere teams om dit een keer te doen!
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DGS sponsort 2 jeugdteams!

DGS Holten Hoveniers heeft recent onze JO9-1 in een schitterend nieuw
tenue gestoken. Daarnaast heeft DGS ook het meidenteam MO-13 van
nieuwe trainingspakken voorzien.
DGS verzorgt grondwerk, sierbestrating, hovenierswerk en vijveraanleg
voor bedrijven, instellingen en particulieren, ook leveren zij
plantmaterialen.
Zeker in dit Corona-tijdperk zijn wij onze sponsoren zeer dankbaar.
Geweldig bedankt, vooral namens de kinderen !

Evaluatie avond pupillen trainers

Ondanks de wat beperkende maatregelen werd deze zomer, op een
speciaal daarvoor aangelegd 1,5 meter terras, het seizoen traditioneel
weer geëvalueerd door diverse pupillentrainers. Doel hiervan is vooral van
elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen zodat we het jeugdvoetbal naar
een hoger niveau kunnen tillen. En dit in een ongedwongen sfeer onder
het genot van een hapje en een enkel drankje. Tegelijk werd afscheid
genomen van twee pupillentrainers, Gerard en Tijmen. Gerard, die al een
groep vanaf de mini’s onder zijn hoede had en deze groep altijd met
enthousiasme getraind heeft, wilde wat meer tijd vrijmaken voor andere
zaken. Tijmen kon in verband met zijn studie ook niet meer meehelpen
bij het trainen van de pupillen. Het werd wederom een zinvolle avond.
Ik had nooit verwacht dat de eerste persoon waarbij ik een zonsopgang
meemaakte, de voorzitter van Blauw Wit zou zijn.

Eén van de pupillen trainers
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Roy Vrieling			
tel. 06-29 31 35 30
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
tel. 06-41 35 49 08
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Sander Bruggeman 		
tel. 06-39 65 40 11
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
exploitatie@blauwwit66.nl
tel. 06-14483619
Seniorencommissie
Justin Verhoeven
senioren@blauwwit66.nl
tel. 06-15289374
Jeugdcommissie
Marten Hullenman jeugd@blauwwit66.nl
tel. 06-51078189
Technische commissie
Henri Thalen
technische@blauwwit66.nl
tel. 06-23596109
Accomodatie en onderhoud Vacature
accommodatie@blauwwit66.nl
Activiteitencommissie
Aranka Beldman
activiteiten@blauwwit66.nl
tel. 06-22142313
Zaalvoetbal
Egbert Rietberg
zaalvoetbal@blauwwit66.nl
tel. 06-23724072
OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vertrouwenspersoon
Wilma Brusse 		
			vertrouwenspersoon@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 2020/2021:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2008
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-2002
			
of vóór 01-01-2008
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-2002
			
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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