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TRUCK OF TRAILER 
VERKOPEN? 

Wij zoeken alle soorten en maten gebruikt 

transportmateriaal. Kopen kan natuurlijk ook. 

Kijk voor ons aanbod op 

www.heisterkamp-equipment.com

Tel.: 0541-589 000

Fax: 0541-520 948

E-mail: usedtrucks@heisterkamp.nl
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VoorwoorD VaN De reDaCtie

De eerste competitiehelft zit er op het 
moment dat je dit leest alweer op. Voor 
de jeugd betekent dit een nieuwe inde-
ling in het voorjaar en de senioren weten 
waar ze staan en tegen welke tegenstan-
ders volgend jaar toch echt de punten 
gepakt moeten worden. in het betaalde 
voetbal is de discussie over kunstgras in 
alle hevigheid bezig, waarbij de conclu-
sie vaak wordt getroffen dat kunstgras 
een uitkomst is voor het amateurvoetbal 
maar in de eredivisie het voetbal toch 
echt op gewoon gras hoort.

ook bij onze club is het kunstgras toch 
wel een uitkomst. er hoeft niet meer 

in de blubber getraind te worden en 
het ’s ochtends drie keer bellen naar 
het clubhuis om te kijken of het nog 
steeds niet is afgelast behoort ook tot 
het verleden. Voor sommige ouders 
van jeugdleden en jeugdleden zelf zal 
het misschien als een verrassing ko-
men, maar ook onze vereniging heeft 
nog een gewoon grasveld. er wordt 
bijna geen gebruik meer van gemaakt 
voor wedstrijden maar zo heel af en 
toe speelt een team in het blauwwit 
een thuiswedstrijd in de competitie op 
echt gras. De conclusie is dan vooral 
dat ons tweede veld wel erg groot is, 
maar nog steeds een perfecte grasmat 

is om een lekkere partij op te kunnen 
spelen. misschien moeten we daar als 
vereniging toch eens meer gebruik 
van gaan maken.

maar in deze winterstop kan je je 
altijd nog vermaken met deze nieuwe 
Blauwwitter. met onder meer het 
kampioenschap van de B, het verslag 
van de militaire dropping, de aankon-
diging van het hendri Kamp toernooi, 
de collumns van KDS en Diewel en de 
nieuwe rubriek het “Blauwwitter elftal 
aller tijden” genoeg om te lezen in de 
donkere dagen rondom kerst.

De redactie van de Blauwwitter wenst je 
prettige feestdagen en een sportief 2015! 

VoorwoorD VaN De reDaCtie

VaN De VoorZitter
Borne, 1 december 2014

alweer de vierde editie van “de Blauwwitter nieuwe stijl” 

en als ik dit schrijf staan we voor de donkere dagen in 

december. Donker uiteraard wat betreft de uren dat we 

daglicht hebben maar het is wel de feestmaand met veel 

licht. Sinterklaas, kerst en oud & nieuw het houdt niet op 

en ook bij ons clubje is het druk.

we hebben de eerste kampioen binnen! het B elftal is 

herfstkampioen geworden en dat hebben ze bij BZSV ge-

weten! ontbijt bij de club, brandende fakkels langs de lijn 

heel veel publiek en de eerste 20 minuten zenuwslopend 

want in no time stonden ze met 2-0 achter maar toen 

eenmaal de zenuwen een beetje in bedwang waren heb-

ben ze dat toch recht gezet en konden ze zich kampioen 

noemen na een enerverende 4–4.

ook werden die zaterdag onze nieuwe dug-outs officieel 

in gebruik genomen en is de binnenplaats bij de kleed-

kamers bijna klaar. Dit is allemaal gerealiseerd in samen-

werking met de gemeente Borne en de Blos, waarvoor 

nogmaals mijn dank. 

De nieuwe tuindeuren voor het clubhuis (geschonken 

door de club van 45) zijn inmiddels ook aangekomen en 

komen er nog voor oud & nieuw in. hopelijk zorgt dit 

dus voor extra positieve impulsen voor het hendri Kamp 

toernooi op 27 december. oftewel, de hele vereniging is 

in beweging en dat doet mij goed.

het bezoek van Sinterklaas, de militaire dropping en het al 

eerder genoemde hendri 

Kamp toernooi zijn de 

belangrijkste activitei-

ten deze maand, en dan 

moeten er ook nog enkele 

belangrijke wedstrijden 

worden gespeeld voor 

dat de winterstop begint; 

met name voor ons eerste 

team.
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VoorwoorD VaN De VoorZitter

er moeten ook nog enkele belangrijke beslissingen worden 

genomen door het bestuur, gaan we door met de huidige trainer, 

leiders en verzorger of is dit hun laatste jaar? ik kan nu al wel op 

papier mededelen dat we er dan wel uit zijn als jullie dit lezen, de 

voortekenen zijn goed.

we gaan het nieuwe jaar in ieder geval weer traditioneel be-

ginnen met de snertloop en daarna de nieuwjaarsreceptie op 

zaterdag 3 januari 2015. ik hoop dat jullie bij al deze festiviteiten 

in grote getale aanwezig zullen zijn.

ik wil besluiten met jullie allemaal fijne en gezonde feestdagen 

toe te wensen en ik hoop nogmaals jullie op de genoemde data 

te kunnen begroeten!

   

met vriendelijke sportgroeten,

Henk de Graaf

Voorzitter “BZSV de Blauwwitters”

Algemeen Bestuur:
Voorzitter - henk de graaf
Secretaris - geerhard post
Penningmeester - frans mommers

Commissies:
Vrijwilligerscoördinator – pascal van oosten
Senioren – henk wanschers
Jeugd – gerard van der linde
Activiteiten – rob meulenkamp
Clubhuis – martin Kremer
Facilitair – Berto Dorgelo
Sponsoren - michel herbrink
Materiaal – marcel witten

Functies:
Scheidsrechters – geerhard post
Wedstrijdsecretaris – Bart Schokker
Terreinheer – willy van der feltz
Ledenadministratie – Diny witten
Club fotograaf – jacob de Beer
Inkoop clubhuis – Dinie Versteeg
Inkoop clubhuis – henriëtte timmerman
Planning clubhuis – martin Kremer

Redactie Blauwwitter:
michel herbrink
pascal van oosten
jeroen worseling

Medewerkers Blauwwitter: 
henk ten thije
freek lindenhovius
jan Bosch
treppon
henk de graaf
Koen Schukkink
Diewel

Foto’s Blauwwitter:
jacob de Beer

Vormgeving: 
wika Druk

Contactgegevens
postadres:
BZSV de Blauwwitters
postbus 108, 7620 aC Borne

Bezoekadres:
Clubhuis ‘t Kuierhoes (Sportpark ‘t wooldrik)
twickelerblokweg 11
7621 ah Borne
telefoonnummer: 074-2664185

aaNmelDeN 
Nieuwe leDeN? 
Kijk op onze website www.bzsv.eu en klik linksboven 
op het aanmeldformulier!

Contributieoverzicht
Senioren, 19 jaar en ouder  € 18,00

alleen trainend lid   € 12,00

17 en 18 jaar            € 12,50

15 en 16 jaar                                       € 10,25

13 en 14 jaar          € 9,50

11 en 12 jaar          € 9,50

9 en 10 jaar                                 € 7,75

7 en 8 jaar                          € 7,25

6 jaar                                 € 4,50

Niet-spelende, ondersteunende leden € 6,50
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www. lemer i j .n l

VERHUUR

Almelo
H. Dunantstraat 4a

0546-850099

Borne
Plutostraat 3
074-2668658

Hengelo
Zirkoonstraat 14

074-2500701

www.lemerij.nl1 2 3 4Online reserveren in 4 stappen

Gezond 
leven

beweeg en voel 
je lekker vrij

Sporten onder 
begeleiding

zorgt voor betere 
prestaties

Van verzuim 
naar herstel
 
wie wil 
dat niet

Dat loont

T 074 - 242 67 42    |    www.leefinjevoordeel.nl

www.balsvis.nl
Voor openingstijden en locaties kijk op onze website
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B1 KampioeN

De eerste kampioen van deze voetbaljaargang 
is een feit. Na een zenuwslopende laatste thuis-
wedstrijd werd zaterdag 29 november 2014 ons 
B1 elftal kampioen. een geweldige prestatie van 

deze jongens die dit seizoen al de nodige ‘ups en 
downs’ kenden.

Naast de sfeerverhogende foto’s hebben we ook een korte te-

rugblik gekregen van een ‘insider’  op hoe dit kampioenschap 

tot stand is gekomen. 

jongens nogmaals van harte gefeliciteerd!!!

Seizoen B.Z.S.V De Blauwwitters B1
het was een moeilijk seizoen maar het pakte uiteindelijk 

toch goed uit met het kampioenschap. De eerste wed-

strijd was thuis en werd gewonnen. toen stond er een 

uitwedstrijd gepland maar die ging niet door wegens te 

weinig spelers. De week daarna werd de thuiswedstrijd 

met 9 man gespeeld wat uiteindelijk 1-1 werd en het 

elftal een groot applaus kreeg van alle supporters. Na 

dat dit gebeurd was kwamen er gedurende het seizoen 

steeds meer nieuwe spelers bij en werd elke wedstrijd met 

genoeg spelers gevoetbald. De wedstrijd tegen Borne was 

een spannende wedstrijd maar ook de enige die verloren 

ging. twee weken later moesten we tegen een andere 

koploper die gewonnen werd met misschien wel een van 

de grootste blunders van heel dit voetbaljaar. joost Nijhuis 

stond helemaal vrij op de vijf meter voor open goal en de 

bal komt voor maar hij mist de bal volledig. Zelfs de tegen-

stander moest hier erg hard om lachen! 

De week daarna was de wedstrijd tegen Neo waar Damie 

Kiel van deze scheidsrechter de Blauwe kaart kreeg omdat 

hij de sportiefste speler van het veld was. toen kwam de 

B1
KampioeN!
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B1 KampioeN

een na laatste wedstrijd waar we de 

belangrijkste stap naar het kampioen-

schap hebben gezet door te winnen 

van een andere koploper met 2-1. Voor 

de kampioenswedstrijd hadden jesse 

Driezes en lex grootjans het ontbijt 

geregeld dus iedereen was om half 

negen al op de voetbal. we begon-

nen erg zenuwachtig aan de wedstrijd 

en kwamen met 2-0 achter maar met 

rust stonden we alweer met 3-2 voor. 

uiteindelijk is het 4-4 geworden en 

aan een gelijkspel hadden we genoeg 

dus barstte het grote feest los bij de 

voetbal en dit ging ‘s-avonds verder bij 

Dennis hersevoort.  

we hebben dit seizoen genoeg grappige 

momenten meegemaakt met het elftal.  

als er op training een grote kans 

gemist werd die overgeschoten werd 

of op de paal of lat kwam werd er elke 

keer door Collin homeijer geroepen: 

“goed verdedigd”.  

een uitspraak van een aantal jongens 

uit het team over een tegenstander: 

“hij is mie beest!”

Bijnamen van spelers en 
overige uitspraken:
“Sidney,sidwel”  

“Kikkerranja pim”

“Damie ‘beest’ Kiel”  

“Dennis de overschieter”

“pas uit, Kijk op”

“mooie goal joost”

“Dennis de Neus”

“reflex van lex”

De eerste kampioen van deze voetbaljaargang is een feit

St
at

is
ti

ek
en
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LASERGAME

CRISIS

ARRANGEMENT

MINIMAAL 10 PERSONEN

GRATIS POOLEN
3 WARME HAPJES P.P.
2 SPELLEN LASERGAME 
3 UUR ONBEPERKT DRINKEN

HENGELO
CENTRUM

€ 29,95

Bedden, boxsprings,
matrassen, tapijten, 
PVC vloeren, gordijnen  
en raamdecoraties
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voor boekingen: 074 266 10 15
www.melbuulnpiratenkoor.nl

Lantmanstraat 12, 7622  KV Borne   -  Tel.:0653388128
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militaire

DroppiNg Bij De 

BlauwwitterS

als de dagen het kortst zijn en de nachten het 

langst dan zitten we halverwege december en 

voor de Blauwwitters betekent dat de laatste 

jaren, dat je je op moet maken voor de militaire 

dropping!

De militaire dropping heeft al een langere 

geschiedenis binnen de Blauwwitters, in het 

verleden werd dit spektakelstuk alleen voor de 

jeugd georganiseerd en wel onder de bezie-

lende leiding van arie de jager. De jeugd vertrok 

vanaf het clubhuis richting azelo om daar een 

stukje van het twickelbos te doorkruizen om 

vervolgens weer ongezien terug te komen bij de 

veilige haven aan de twickelerblokweg. Spot-

ters op de fiets en in de auto deden alles om de 

jeugd te pakken te krijgen.

Dit 

spek-

takel is 

na een paar 

jaar stilgelegen te 

hebben weer opgepakt 

door een aantal senioren die bij 

elke jaarlijkse voorbereiding weer enthousiast 

worden doordat ze nieuwe elementen bedenken die ze 

willen gaan toepassen. echter is het nu niet de jeugd die 

het twickelbos als grootste tegenstander treft maar de 

senioren van de Blauwwitters.

De avond begint tijdig. De eerste teams melden zich rond 

18.30 uur in het clubhuis om hier alvast een bak snert, 

gemaakt door onze chef-kok fons eefting, te nuttigen. De 

maag moet vol zitten want wat er op deze avond allemaal 

kan gebeuren weet niemand. 

SpeKtaKel Voor SeNioreN
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De teams 

druppelen bin-

nen en menig persoon 

valt van de ene in de andere verbazing 

over de prachtige camouflagepakken 

die de teams zichzelf aangemeten 

hebben.

Volledige bomen komen binnen 

lopen, guerrilla strijders, commando’s, 

teams met simpelweg donkere kleding 

en een groene veeg op het gelaat of….

je gaat met je team compleet tegen 

de etiquette van een dropping in en 

je verkleedt je als 

clown in een wit pak…deze 

avond is alles mogelijk.

De spanning stijgt naarmate het 

19.00 uur wordt. Dropping-goeroe 

martin Kremer neemt de microfoon 

en spreekt de manschappen toe. 

allereerst wordt het stukje veiligheid 

besproken, het is en moet een fantas-

tische avond blijven, let op elkaar! 

De spelregels zijn niet zo heel inge-

wikkeld: elk team wordt ergens aan 

de kant van Delden losgelaten en de 

bedoeling is om zo snel mogelijk terug 

te keren naar het warme clubhuis waar 

het barpersoneel iedereen kan voor-

zien van drankje.

De spelregels variëren per jaar, zo 

zijn er verschillende 

manieren om tijd te verliezen. 

De ene keer moet er per team een 

speciaal meegenomen munt ingele-

verd worden als je gezien wordt door 

één van de spotters en de andere keer 

zal er eerst een tussenpost aangedaan 

moeten worden om bonustijd te kun-

nen vergaren. De fanatiekste teams 

zijn zeer gedreven om de bonustijd te 

pakken, conditioneel mindere teams 

zullen een andere route kiezen om het 

clubhuis te bereiken.

Spotter zijn is een belevenis op zich, 

je begeeft je in tweetallen door een 

aardedonker bos. Soms zijn spotters 

als schimmen in de nacht, ze fietsen 

met hoge snelheid door het bos 

zonder licht en geluid, dit tot grote 

SpeKtaKel Voor SeNioreN
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SpeKtaKel Voor SeNioreN

frustratie van menig rekruut (lees Carlo de jager).  maar 

er zijn ook spotters met die lichtgevende sticks aan hun 

stuur fietsen zodat er een minimaal herkenningspunt is, 

voor de spotters al een stuk lastiger. De echte spotter legt 

zijn oor te luister en heeft geduld, des te mooier is het dan 

ook als er een volledig gecamoufleerd team op je af komt 

en denkt alleen op de wereld te zijn om vervolgens in de 

val te lopen van de spotter, prachtige confrontaties voor 

beide teams. je deelt nog even een mooie ervaring eerder 

deze avond en gaat dan beide weer verder en trekt een 

volgend plan.

Voor een team wat gedropt wordt is deze dag op een an-

dere manier spannend. Na de voorbereidingen thuis (ca-

mouflage, schmink, proviand) volgt de confrontatie met 

andere teams bij het clubhuis. Dan de nieuwe elementen 

die de organisatie heeft bedacht waar je niet op ingesteld 

was en als klap op de vuurpijl word je in een vervoersmid-

del gestopt die eigenlijk ook niet op je verlanglijstje stond. 

maar goed, je hebt geen keuze en je moet samen met 

je team op elkaar gedrukt in een willekeurig voertuig. 

Vervolgens gaat je rit naar een onbekende plek in het bos 

waar je altijd even nodig hebt om je te oriënteren. en dan 

is er de keuze, volg je de paden per groep, stuur je een 

verkenner vooruit, ga je dwars door sloot en bos of is er 

een alternatief. Zullen we rennen stelt iemand voor of is 

tijgeren in dit geval beter. is dat een boomstronk of een 

spotter…. voor de zekerheid blijven we 5 minuten stil lig-

gen. De Blauwwitters hebben een prachtige avond!

maar dan komt het slotstuk, de grote finale! wie is er het 

snelst terug en is het minst vaak gespot en heeft dan ook 
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SpeKtaKel Voor SeNioreN

nog de tussenpost aangedaan. team 

Bravo Zulu Sierra Victory heeft de eer-

ste jaren gewonnen en staat bekend 

om de duurloop-tactiek, gelijk rennen 

en pas stoppen bij het eindpunt, je zou 

dit echter niet denken met Klement en 

Krol in je team. fC haarband bestaat 

uit voornamelijk 1e elftal spelers maar 

dit team heeft elk jaar 1 zwakke scha-

kel die de juiste boom niet op tijd weet 

te vinden, wie was het dit keer. ook 

het team dat in 2013 bekend stond om 

de witte clowns houdt er een verras-

sende tactiek op na…diep, tot de kern 

van het bos 

doordrin-

gen en daar 

wachten 

tot alle 

spotters 

lang en 

breed voor 

de kachel 

zitten om 

vervolgens 

zelf de 

terugweg 

te gaan 

zoeken. Special forces is wederom 

zo’n team dat altijd van de partij is en 

zeker bij de top van camouflagepak-

ken behoort. team goldstrike is na een 

jaar incompleet te zijn ook weer op 

oorlogssterkte.

het is natuurlijk fantastisch om elk jaar 

te zien dat er van alle seniorenelftallen 

één of meerdere teams vertegenwoor-

digd zijn. opvallend in 2014 is dat er 

nog nooit zo veel vrouwen hebben 

meegedaan aan de militaire dropping 

van BZSV, dit benadrukt nogmaals dat 

we een fantastische vereniging heb-

ben waar iedereen zich thuis voelt en 

waar iedereen gezien wordt.

Commissie dropping 

BZSV de Blauwwitters 
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Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypotheken
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(Parkeerplaats Albert Heijn)
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Zaterdag. ik ben wakker. even snel 
checken hoe laat m’n teamgenoten voor 
het laatst online zijn geweest. “laatst gez. 
vandaag om 03:46.” Dat valt nog mee..
Vol goede moed sta ik op uit mijn bed. 
het gordijn open en een blik naar buiten, 
blauwe lucht, een zonnetje maar niet te 
warm. ideaal.
De boterhammen blijven in de zak want 
vandaag moet ik een prestatie leveren. 
een topprestatie.
en dat ga je natuurlijk niet doen met een 
boterham met hagelslag in je buikje. Nee 
nee, op zaterdagmorgen eet ik noodles, 
een echte sportmaaltijd, dat gaat het 
doen. maar eerst nog even wat voetbal-
filmpjes kijken op de ipad. heeft gijp nog 
wat grappigs gezegd? waar zat Derksen 
over te zeuren? is er al een nieuwe compi-
latie van messi in hD?
Verrek..! het is al weer 12 uur. geen tijd 
voor ontbijt ik moet gaan. op de club 
een broodje ham en kaas. Dat moet wel 
volstaan.
Snel nog even m’n voetbaltas inpakken. 
alhoewel, inpakken.. Bah wat een stank, 
alles van donderdag zit er nog in. heeft ze 
hem dan helemaal niet uitgepakt? Nou ja 
even snel legen en zorgen dat ‘de vier’ er 
in zitten. Schoenen, scheenbeschermers, 
handdoek en boxershort. Dan kan me 
niks meer gebeuren.
“Blijf je niet te lang in de kantine? je 
ouders komen vanavond eten.”
“twee biertjes en ik ben weer weg! weet 
je toch!?” 
Snel op de fiets, tas over het stuur.
heb ik nog tijd voor een loempia bij de 
Vietnamees op de markt? Beter van niet. 
gelijk maar door naar de voetbal.
fietsje in de stalling.
hey willie alles goed? wat heeft de D1 
gedaan? Niet gewonnen met e1 Niels? 
jammer maar je hebt het toch wel leuk 
gehad? en heb je je penalty er in gescho-

ten? goed zo!
Daar buiten staan m’n team maatjes te 
kijken bij het 2e.
hallo mannen, zijn we er klaar voor? heeft 
die vent een zak meel op z’n rug ofzo??
is herman hiemstring nog geblesseerd? 
Zijn hoje en Dine al wakker en is Boers al 
weer nuchter?
Zullen we naar binnen gaan jongens, 
het is al 13.00 uur en de koffie staat 
klaar.
Vandaag een 4-4-2 opstelling, die daar, 
die daar van links naar rechts. Kapstok-
je. Zijkanten niet te diep. Druk zetten 
vanaf het begin. Niet verslappen. mooi 
weer vandaag. toeschouwers, best 
doen, verslappen niet, lijstjes, vrije trap-
pen, penalty die, die, zus, zo, ja maar, 
bie, bah, boo..KleeDKamer..
hier voel ik me op mijn plek.  met mijn ei-
gen stoeltje, de juiste mensen op de juiste 
afstand al voor het seizoen geselecteerd 
door de trainer. Door de harman speaker 
schallen ietwat non-muzikale maar toch 
opzwepende klanken.
wie heeft nummer 15 broekje gezien? 
mag ik even de Vicks? renée wil je nog 
even de kuitjes doen?
is iedereen klaar dan kunnen we naar 
buiten.
warming up, het meest overschatte 
gedeelte van de hele zaterdag. heen en 
weer, heen en weer, knietjes, drie keer 
links, drie keer rechts. Nog een keer en 
dan rustig uitlopen.
een pass en trapvorm en daarna nog 
een positiespel.. man, man, ik ben nu al 
moe. Naar binnen weer. Dextrootje hier 
dextrootje daar, slokje water, zet hem op. 
Vandaag moet het gebeuren. mooi weer, 
publiek langs de lijn, laat is wat zien.
met elkaar hè jongens! Zet hem op. Niets-
zeggend schreeuwen.. Naar buiten lopen 
richting het veld.
hebben wij aftrap? ja dus. high five aan 

iedereen want dat ziet er zo eensgezind 
uit.
gaat ie dan. pfffuuut!!
herman rennen, herman diep, nog meer 
rennen nog meer diep. Balletje breed, 
pasje terug. overtreding hier, vrije trap 
daar.
1-0, 2-0, wedstrijd in de tuk.
45+1 rust.
Kleedkamertje, goed bezig maar hou dit 
wel vast, blijf die druk er op houden. re-
ken er op dat die jongens straks knallend 
aan die 2e helft beginnen.
Zet hem op, nietszeggend schreeuwen, 
veld weer op 2e helft.
makkie, kat in het bakkie, toch 2-1, daarna 
niks meer weggeven, 3-1, hoera gewonnen.
Douchen, omkleden, wie doet de tas? 
Kantine in.
telefoon: “waar blijf je?? je had toch 2 
biertjes gezegd?? je ouders komen zo!”
“had ik 2 biertjes gezegd? Schat, je weet 
toch dat we na de wedstrijd altijd een 
paar biertjes doen?” gezeur altijd..
is het lapgeld op? Nee, nog één kannetje 
dan maar.
oef het is al wel laat. mijn ouders zijn er al.
fietsje op richting huis, paar keer goed 
knipperen met de ogen, paar keer diep 
ademen. missie 1: geruisloos de sleutel in 
het slot en naar binnen. mijn tas niet te 
hard neergooien. missie 2: normaal doen, 
even in de spiegel kijken, paar keer goed 
knipperen, deur open en zo normaal 
mogelijk binnen komen.
“hoi mam, hoi pap, alles goed?”
Dit gaat goed.
“Zo, je zult wel weer genoeg gehad heb-
ben, je stinkt naar drank, maak je maar 
geen illusies!” 
Dat viel mee.
“je weet toch hoe dat gaat pa, we hebben 
gewonnen vandaag!”
eten, leuk doen, sociaal doen, pa en ma 
weg.
tijd voor het meest onderschatte moment 
van de zaterdag. De kantine-kater. even op 
de bank dan maar. oogjes toe. midden in 
de nacht wakker worden op de bank. Naar 
boven strompelen, in bed liggen.
het was weer een goeie zaterdag!

KDS

het waS weer eeN goeie ZaterDag!

eeN ZaterDagje 
BlauwwitterS,
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als je een elftal mocht samenstellen uit spelers 

die ooit het blauw witte shirt gedragen hebben 

hoe zou dat elftal er dan uitzien? Kies je de beste 

spelers uit het eerste, spelers met wie je zelf 

gespeeld hebt of ga je voor een elftal met spe-

lers die allemaal iets bijzonders hebben, zowel 

binnen als buiten het veld? met deze vraag gaan 

we elke editie van “De Blauwwitter” naar een 

van onze leden en vragen hem of haar naar “het 

Blauwwitter elftal aller tijden”.

De aftrap van deze rubriek wordt gedaan door 

freek lindenhovius. De man van de verslagen 

van het eerste elftal, speaker, erevoorzitter en 

nog veel meer binnen onze vereniging.

“ik heb er voor gekozen een elftal samen te stellen van “ 

echte Blauwwitters”, dat wil zeggen: spelers die als klein 

jongetje bij De Blauwwitters zijn begonnen en daarna 

allemaal langere tijd in het 1e elftal hebben gespeeld. aan-

gezien ik in 1972 in Borne ben komen wonen en vanaf dat 

jaar lid ben van De Blauwwitters heb ik de eerste 40 jaar 

van onze club, 1932 - 1972, buiten beschouwing gelaten. 

Na lang wikken en wegen, want het is best lastig om tot 

een keuze te komen, kom ik met de volgende opstelling.”

Doel:  Thijs te Hennepe

“een voortreffelijke doelman. had met zijn kwaliteiten op 

een hoger niveau kunnen spelen maar die ambitie was er 

blijkbaar niet. hij is zijn “club” altijd trouw gebleven en is 

momenteel nog steeds actief in het 2e elftal.” 

Verdediging:  Pascal van Oosten 

“Van zijn 17e tot zijn 34e actief in het 1e elftal. moest het 

niet van zijn techniek hebben maar van het harde werken. 

Befaamd door zijn verre ingooien waaruit menig doelpunt 

ontstond. Speelt vanaf dit seizoen in het 4e elftal.”

Martin Kremer

“onverzettelijkheid was zijn kenmerk. Straalde bij ieder 

duel uit: “Die bal is voor mij”. was blessuregevoelig maar 

knokte zich steeds weer terug. Zijn actieve periode ligt al 

weer een paar jaar terug.”

Erwin Wanders

“Kwam als jonge speler onder trainer Ben Sepp in het 1e 

elftal. was aanvankelijk wat timide maar groeide in de loop 

der jaren uit tot een grote steunpilaar in de defensie. op 

dit moment als speler nog actief bij de 35 plus-groep.”

Ben Bloemendal

“een geweldig gedreven speler met een tomeloze inzet. alom 

gevreesd door de tegenstanders. Vaak werd vooraf gevraagd: 

“Dut din rooien vanmiddag ok met” en dat zegt genoeg over 

zijn kwaliteiten. Zijn actieve tijd ligt al lang terug.”

Middenveld: 

Alfons Eefting

“De middenvelder met een enorm loopvermogen. Door 

alS je eeN elftal moCht SameNStelleN

Blauwwitter elftal 
aller tijDeN
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zijn inzet en enthousiasme onmisbaar 

op het middenveld. Naast het verdedi-

gende werk pikte hij ook regelmatig zijn 

doelpuntje mee. momenteel leider van 

het 4e elftal.”

Berto Dorgelo 

“in mijn ogen één van de beste spelers 

ooit. was technisch en tactisch erg 

goed en bovendien een heel slimme 

speler. Speelde ook heel vaak in het 

hart van de defensie.  op dit moment 

nog steeds actief in het 4e elftal.”                                                                         

Wim van Schooten

“leeftijdgenoot van Ben Bloemendal 

en in die tijd de aanvoerder van het 

elftal. was technisch goed en een 

mooie speler om naar te kijken. Zijn 

actieve periode ligt al weer geruime 

tijd terug.”

Aanval: 

Martijn Veenhoven

“Kwam gelijk met erwin wanders in 

het 1e elftal. was een hele snelle bui-

tenspeler. Door een beenbreuk moest 

hij zijn carriere te vroeg afbreken. 

momenteel trainer van de 1e selectie 

van De Blauwwitters.”     

Herman Hiemstra

“De enige speler die nu nog actief is 

in het 1e elftal. geen technicus maar 

wel uitermate snel en goed voor veel 

doelpunten in de loop der seizoenen. 

onlangs gehuldigd voor 250 wedstrij-

den in het 1e elftal.”

 Robin van Wijk

“Één van de talentvolste spelers in de 

geschiedenis van de Blauwwitters. 

een heel gevaarlijke aanvaller.  werd 

in 2004 topscorer van de regio met 50 

doelpunten in een seizoen. Speelt nu 

nog in het 4e elftal.”

Trainer:  

Hans Twilhaar                        

“een trainer die over meerdere perio-

den vele jaren actief is geweest bij De 

Blauwwitters en in die jaren goed werk 

heeft verricht.”                                                                       

 

Wissels 

Doel: marcel witten

Verdediging: Bart van Schooten

Chris imming

Middenveld: marco de jager 

michiel timpers

Aanval:  henry rotman

jacco Kwast

alS je eeN elftal moCht SameNStelleN

Snertloop

Lopen en fietsen door het mooie Twickel voor een heerlijke kom snert op 3 januari 2015.

Heb jij goede voornemens voor 2015 en wil jij deelnemen aan de eerste hardlooptocht van Borne 
in 2015. Kom dan 3 januari 2015 naar voetbalvereniging BSZV de Blauwwitters 

aan de Twickelerblokweg 11 in Borne. 

er word niet gelopen voor een prijs maar voor de gezelligheid en een heerlijke kom snert.
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 2,5 km / 5 km & 10 km. inschrijven kan van 12.00 uur tot 

12.30 uur in ons clubhuis. De start zal om 12.45 uur plaatsvinden.
ook gaan we dit jaar een atB route uitzetten van ongeveer 30 km voor 18 jaar en ouder. 

Deze route is geheel voor eigen risico van de fietsers. Helm is wel verplicht! 
ook is er gelegenheid om te douchen.

aanmelden s.v.p. via kachelman65@gmail.com
 

tijdens het fietsen zijn er geen verkeersregelaars. De start van de fietsers is om 12.30 uur. 
Na het fietsen staat er ook een lekkere kom snert klaar.

aansluitend aan het hardlopen en fietsen zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden 
waar we iedereen ook van harte welkom heten. De receptie zal beginnen om 15.00 uur.

De organisatie is nog op zoek naar mensen die hulp kunnen en willen bieden tijdens bovenstaand evenement. 
heb je 3 januari 2015 nog tijd en je wilt/kunt helpen mail dan even naar erwinwanders@hotmail.com. 
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Na het voetballen… 

          lekkere trek! 

Echte Bakker 

Koehorst 

www.koehorst.echtebakker.nl 

Raaigras 55
7623 EV Borne
06 - 46371420
info@mk-timmerwerken.nl

Timmerwerken
Kleinrenovatie

Onderhoud
Interieurbouw

Facilitaire dienstverlening

Melger         Krol
T immerwe r ken

MelgerKrol_adv.pdf   1   10-04-14   13:45

nijland_adv.pdf   1   10-04-14   13:23
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Deldensestraat 56 in Borne
074-2671910
www.profileweijenborg.nl

De zaak die de meeste service geeft!
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ouDereNSooS 
Bij BZSV

in april 2012 werd de eerste soosmiddag voor onze 
oudere leden gehouden. inmiddels zijn we bijna 

drie jaren verder en kan gesproken worden van een 
succesvolle activiteit binnen onze club. De grote 
animator van dit gebeuren was egbert de jager. 

hij heeft indertijd met hans en Karel Nieuwenweg, henk en Ben 
ten thije, freek lindenhovius, at van Schooten en henk Staudt 
o.a. deze middagen op touw gezet.
helaas hebben we in de afgelopen jaren twee belangrijke 
mensen “van het eerste uur” voorgoed verloren. we moesten 
afscheid nemen van hans Nieuwenweg en egbert de jager. 
ondergetekende nam de plaats in van hans Nieuwenweg en 
kortgeleden is geert Kremer onze gelederen komen versterken.

elke derde donderdag van de maand worden de BZSV-SooS 
middagen gehouden in het clubhuis van onze vereniging. 
aanvang 14.30 uur, einde 16.30 uur. 
onze oudere leden en andere belangstellenden (dames zo-
wel als heren) krijgen de kans om gezellig bij te praten onder 
het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje ge-
serveerd door onze gastvrouw Dinie Versteeg. Vooraf neemt 
één van de heren even het woord en heet iedereen van harte 
welkom. is er een jarige, dan wordt hij toegezongen met 
“lang zal hij leven”. Na het hiep hiep hoera roept er natuur-
lijk altijd wel één: Daar moet op gedronken worden…. 

Na de koffie zitten de aanwezigen in groepjes bij elkaar. 
er wordt gekaart, gesjoeld en gebiljart. of zomaar wat ge-
kletst. De muziek staat aan, maar niet te hard, want anders 
kun je niet meer met elkaar praten. 

Bij mooi weer kan het zo maar gebeuren dat een gedeelte 
van de gasten naar buiten gaat om het spel Kubb te spelen. 
Dit wordt gespeeld met 2 teams. het spel bestaat uit 10 rid-
ders, 1 koning en 6 werpstokken. De bedoeling is dat er om 
de beurt wordt geprobeerd de ridders omver te gooien. als 
laatste moet de koning geraakt worden. het team dat als 
eerste de koning omver gooit heeft gewonnen. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een spelletje jeu 
de boules te spelen. het gaat er fanatiek, maar gemoede-
lijk aan toe.

Dit is, in het kort, de sfeer van de donderdagmiddag.  
gemoedelijk! ik zou willen dat het er binnen onze club 
altijd zo aan toe ging.

Voor De goeDe orDe: 
De “BZSV SooS”iS Niet alleeN Voor BlauwwitterS.
aNDere BelaNgStelleNDeN (VrieNDeN, BeKeNDeN, 
BureN) ZijN ooK VaN harte welKom! 

het is mooi dat er ook aan onze oudere leden wordt 
gedacht door deze middagen te organiseren. een groot 
gedeelte van onze “oude” voetballers maakt zich nog nut-
tig voor de club. Ze maken zich bijvoorbeeld verdienstelijk 
in de schoonmaakploeg, brengen het oude papier en 
glas weg, helpen mee bij het onderhoud van de accom-
modatie, brengen het clubblad rond of heten de gastclub 
welkom op zaterdagmiddag. elke maandag- en vrijdag-
morgen wordt het clubhuis door hen schoongemaakt. 
wc’s worden gepoetst, er wordt geveegd en gedweild. 
respect heren!!! en dan te bedenken dat de oudste van de 
schoonmakers, al 86 jaar is!

De sooscommissie, die op dit moment bestaat uit 8 leden, 
zou graag willen dat mensen ideeën aandragen om deze 
middagen nóg leuker te maken. heb je een idee, geef dit 
dan door aan jan Bosch.

leden van de Blauwwitters, houd onze oudjes in ere. Ze 
zijn van onschatbare waarde.

Vriendelijke groet, 
Jan Bosch

SooSmiDDag

Zittend van links naar rechts: Henk Staudt, At van Schooten, Henk ten Thije. 
Staand van links naar rechts: Jan Bosch, Geert Kremer, Freek Lindenhovius, 

Ben ten Thije. Karel Nieuwenweg ontbreekt op de foto.

AGENDA 

 De Soos-middagen in 2015 zijn: Donderdag 15 januari, 

 19 februari, 19 maart, 16 april,28 mei. aanvang om 14.30 uur.
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SpoNSor uitgeliCht

fySio De eS
fysio de es, het bedrijf van o.a. 

jeroen Kwast en mike hilverink 
stelt zich aan u voor.

jeroen is een vertrouwd gezicht 
binnen BZSV de Blauwwitters en 
momenteel werkzaam als trainer en 
coördinator afdeling jeugdzaken. mike 
heeft in zijn jeugdjaren ook bij BZSV 
gevoetbald en is op dit moment be-
geleider van de f1. onze beide zoons 
voetballen samen in dit team. toen ons 
gevraagd werd of wij sponsor van de 
club wilden worden hoefden wij dan 
ook niet lang na te denken. 

fysio de es zal vanaf 2015 de nieuwe 
shirtsponsor worden van de f1.

fysio de es is een groeiende fysiothe-
rapie praktijk welke deel uitmaakt van 
het zelfontwikkelde concept leef, werk 
en Sport in je Voordeel.  met inmiddels 
acht gespecialiseerde fysiotherapeu-
ten en op dit moment drie locaties in 
hengelo behoren wij tot de grotere 
fysiotherapie praktijken in twente. 

onze dienstverlening richt zich naast 
de gespecialiseerde fysiotherapie op 
de sportende en werkende mens. Zo 
bieden wij voor sporters optimale 
revalidatie mogelijkheden gericht op 
een snelle sporthervatting. afstemming 
met de trainers is hierbij een wezenlijk 
onderdeel van onze begeleiding.

fysio de es opende in 2014 een 
nieuwe vestiging bij hVV tubantia en 
nam zitting in het nieuwe specialis-
tisch voetencentrum de Kievit van ed 
wender. en we staan niet stil, want 
in februari van 2015 zullen wij onze 
diensten ook in Borne gaan aanbieden 

binnen het racket fit centrum aan de 
hosbekkeweg 3. 

Binnen dit centrum zullen we samen 
met onze partners voetencentrum 
wender en Vitadis zitting gaan nemen 
in de voormalige schoonheidssalon. 
het racketcentrum heeft een ruime 
trainingszaal waar wij onze revalidatie 
trainingen zullen verzorgen. hiermee 
denken wij iets toe te kunnen voegen 
aan de reeds bestaande fysiothera-
peutische zorg in Borne. in hengelo 
hebben we de ervaring op gedaan dat 
er behoefte is aan deskundige bege-
leiding in het opbouwen van fysieke 
belastbaarheid. 

Vanaf januari 2015 zullen wij als fysio-
therapie praktijk verder gaan als fysio 
in je Voordeel, dit omdat fysio de es 
gekoppeld was aan onze eerste locatie

 in de hengelose es. met deze uitbrei-
dingen is er behoefte gekomen aan 
een andere naam. fysio in je Voordeel 
omdat wij denken met onderschei-
dende fysiotherapie in het Voordeel 
van onze cliënten te werken.

De nieuwe locatie in Borne zal straks 
speciale inloopspreekuren voor de 
leden en spelers van BZSV gaan 
aanbieden. tijdens deze  inloop-
spreekuren kan men de blessures 
gratis laten beoordelen. wij zullen zorg 
dragen voor een terugkoppeling met 
de trainers binnen BZSV. indien men 
door een blessure langere tijd niet tot 
voetbalhervatting komt kunnen wij 
binnen ons centrum zorg dragen dat 
de conditie op peil blijft. 

Jeugd
als trainer en leider van de f1 vinden 
wij het mooi om te zien dat er door het 
huidige bestuur wordt ingezet op de 
jeugd. Bij de f1 heeft dit geresulteerd 
in 11 enthousiaste spelers en ouders 
die allen erg betrokken zijn bij het 
team.  in een kleine vereniging is het 
belangrijk dat iedereen een steentje 
bijdraagt. Zo is er een vriendenactie 
opgezet om het aantal spelertjes te 
laten groeien. 
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GA TOCH 
FIETSEN!GA TOCH 
FIETSEN!

Accessoires

Stad Recreatief Jeugd

Gebruikt Kleding

Fietscity is 4x bekroond 
als beste fietsenwinkel 
van Nederland

Fietscity Brama
Nieuwe Kerkstraat 19
7622 LG  Borne
074-266 18 46
brama@fietscity.nl

twitter.com/fietscitybrama, facebook.com/fietscitybrama

Openingstijden 
Ma.  gesloten
Di., wo., do.  08.00 - 18.00
Vr.  08.00 - 21.00
Za.  09.00 - 17.00

WWW.FIETSCITY.NL
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La Casa de Guitarras

Akoestische gitaren Gitaarschool

Hofstraat 11 074-2660186

7622 LL Borne www.gitaaronline.nl
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Ook uw fiets verzekert u binnen het  
Thoma PrivéPakket! 

www.thomagroep.nl 

Ook uw fiets verzekert u binnen het  
Thoma PrivéPakket! 

www.thomagroep.nl 
Ook uw fiets verzekert u binnen het  

Thoma PrivéPakket! 

www.thomagroep.nl 

Fijne wedstrijd!

Thuis, bij sport en op vakantie...

U bent altijd beschermd met het Thoma PrivePakket!

Ook uw fiets verzekert u binnen het  
Thoma PrivéPakket! 

www.thomagroep.nl 

Grotestraat 216, Borne  |  074 - 255 62 92

DSRfood Borne-Almelo
Aanslagweg 22
7622 LD Borne

T.  074 - 7676566
M.  06 - 13555877 
M.  06 - 42750000
I.  www.dsrfood.nl
E.  borne@dsrfood.nl
E.  almelo@dsrfood.nl
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BooDSChappeN
een paar jaar geleden werd ik benaderd met de vraag of ik 

de inkoop voor de kantine wilde gaan doen. ik moest hier 

wel even over nadenken. uiteindelijk hebben henriëtte en 

ik besloten om dit samen op ons te nemen. in het begin 

gingen wij 1x per 2 weken een ochtend naar de Sligro. op 

dinsdag waren we toch al in de kantine en dan gingen we 

een rondje door de voorraad, om 

te kijken wat er gehaald moest 

worden. Vervolgens gingen we 

een paar dagen later met de auto 

naar almelo om de boodschap-

pen te halen. Daarna weer terug 

naar het clubhuis om de boel op te 

bergen. al met al waren we er een 

ochtend druk mee. 

 

tegenwoordig gaan we op maandagavond, gewapend 

met onze map naar de kantine. Daarin staan alle produc-

ten die we in ons assortiment hebben. ik loop met de map 

rond en vraag wat we nodig hebben. henriëtte kijkt in de 

vriezer en in ons voorraadhok en samen besluiten we of 

we 1 of 2 dozen patat bestellen bijvoorbeeld. we zijn een 

zeer geolied team, al zeg ik het zelf! ☺ Daarna gaan we 

naar ons eigen huis en bestellen we per mail onze bood-

schappen. Deze worden de volgende avond al geleverd 

door onze leverancier. we ruimen alles op. Nu kost het ons 

een uurtje per week ongeveer, terwijl we er voorheen wel 

4 uur mee bezig waren.  

een aantal dingen halen we nog gewoon zelf in de lokale 

supermarkt en die neem ik mee als ik mijn eigen boodschap-

pen haal. Boodschappen doen, het  is niet één van mijn 

favoriete bezigheden, want voordat je die in huis hebt… 

 

eerst alle kasten langslopen om te kijken wat er weer 

gekocht moet worden. Boodschappenlijstje maken. lege 

flessen, plastic en het glas meenemen. Vervolgens met de 

auto naar de supermarkt. Dan een kar halen. Daar aange-

komen kom je erachter dat je weer geen muntje voor de 

kar in je portemonnee hebt. Dan maar eerst de winkel in 

om te wisselen. plastic in de container gooien, lege fles-

sen in de glasbak en de statiegeld flessen inleveren bij de 

automaat. Nu kan het feest beginnen.

fruit en groente in de kar, brood, zuivel, vleeswaren, fris-

drank, koffie en alle andere dingen die op mijn lijstje staan 

meenemen. halverwege de winkel zie je iets op je lijstje 

staan waar je al langs gelopen bent. weer terug. als je al-

les verzameld hebt, naar de kassa. ik leg alles op de band 

en wacht geduldig op mijn beurt. achter mij staat een 

mevrouw die maar 1 artikel heeft. ik laat haar voorgaan... 

Zo ben ik dan ook wel weer. alleen wanneer iemand het er 

te dik bovenop legt dat hij of zij graag voor wil gaan, dan 

denk ik: je wacht nog maar even.  

 ik ben aan de beurt. De caissière begroet mij vriendelijk. 

Ze slaat alles aan en ik pak mijn kar weer vol. ik heb het 

pak koffie al voor de derde keer in mijn handen… Ze wil 

de groente aanslaan, ik heb vergeten de sperziebonen 

af te wegen. gauw weer terug naar de groenteafdeling, 

sticker op de zak plakken. en weer terug naar de kassa. ik 

ga betalen, wens de caissière een fijne dag en ga naar de 

auto. Nu alles nog in de kofferbak pakken. eenmaal thuis-

gekomen alles op de goede plek opbergen. inmiddels heb 

ik het pak koffie al 5 keer in mijn handen gehad. 

en dan boodschappen doen vlak voor kerst!!! Dat is he-

lemaal een ramp. elk jaar verbaas ik me er weer over wat 

mensen allemaal kopen. er wordt ingekocht, alsof er nooit 

weer iets te koop is en ze een heel weeshuis te eten krijgen. 

maar goed, ik heb m’n boodschappen eindelijk binnen. we 

kunnen weer een week vooruit en dan begint de ellende 

opnieuw…

Diewel

ColumN
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heNDri Kamp toerNooi 2014

“…het worDt
weer geZellig…!!!” 
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Deel 3

VerhaleN 
uit het 
VerleDeN
ging het in de eerste afleveringen van deze serie 

over het ontstaan van onze vereniging
in 1932 tot aan het einde van de vijftiger jaren in 

de vorige eeuw, deze keer gaat het over verhui-
zen van ‘achter de hoge Brug’, (De weerselose 

kant) naar sportpark ’t wooldrik aan de Borner-
broekse kant. hier is deel drie van

 VerhaleN uit het VerleDeN.

eind jaren vijftig begin zestiger jaren werd er al druk 

gespeculeerd over uitbreiding van de gemeente Borne 

naar ‘over de rondweg’. projectontwikkelaars en andere 

belanghebbenden waren in die tijd al voorzichtig bezig 

om diverse percelen in hun bezit te krijgen. De huidige 

Stroom esch wierp zijn schaduw al voorzichtig vooruit. het 

bestuur realiseerde zichterdege dat de gronden waarop de 

elftallen van BCSV speelden op termijn ook verkocht zou-

den worden en dan zou onze vereniging moeten omzien 

naar een andere locatie. toen zich dan ook de mogelijk-

heid voordeed om te verhuizen naar de andere kant van 

ons dorp, besloot men de stap te wagen. 

Begin 60 er jaren werd het veld achter ‘De hoge Brug’ ver-

laten en verhuisde men naar sportpark ‘t wooldrik aan de 

Bornerbroeksestraat. Dit sportpark bevond zich achter het 

toenmalige Café lindeboom, later Café v.d. Zande, nu pan-

nekoekenhuis, ongeveer op de plek waar nu onze zuster-

vereniging BVV BorNe speelt. De velden werden beheerd 

door de gemeente Borne.

in de nabijheid van deze velden was een sportrestaurant 

dat eerst werd gerund door de heren platenkamp en later 

door de heer hans pruin. onze club kon daar later gebruik 

maken van een ruimte om te vergaderen en we konden op 

zaterdagen, als het eerste elftal thuis speelde, het bestuur 

van de bezoekende club netjes ontvangen. Dat was een 

grote vooruitgang vergeleken met de accommodatie aan 

de weerselosestraat. BCSV bespeelde de velden samen 

met de v.v. Neo. De gemeente Borne was zuinig op haar 

voetbalvelden. Dat betekende dat er op het hoofdveld 

alleen gespeeld mocht worden door de eerste elftallen van 
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de clubs. Dus 1 wedstrijd op zaterdag 

en 1 wedstrijd op zondag. De la-

gere elftallen en de junioren maakten 

gebruik van veld 2. er werd getraind 

aan de overkant van de Bornerbroek-

sestraat, tegenover het huidige pan-

nekoekenrestaurant. Daar stond in die 

jaren nog geen enkel huis. tegenwoor-

dig bijna niet meer voor te stellen. 

Café v.d. Zande, waar lies en Bert v.d. 

Zande de scepter zwaaiden, werd in 

die jaren min of meer ‘het clubhuis 

van de BCSV’. er werd vergaderd en 

de elftallen kleedden zich om op de 

kegelbaan die zich bevond aan de ach-

terzijde van het etablissement. uiter-

aard waren er geeN douches en geeN 

massagetafel, zelfs geeN kapstokken.

tijdens die eerste jaren op sportpark ’t 

woodrik bewoog het eerste elftal van 

BCSV zich steeds vrij onopvallend in de 

4e klasse van de KNVB. men eindigde 

jaarlijks ergens in de middenmoot. 

Vanaf 1965 begonnen echter de betere 

tijden voor BCSV. er kwam een aantal 

jongere spelers naar voren met goede 

kwaliteiten. langzaam maar zeker 

groeide het eerste elftal uit naar een 

technisch uitstekend spelend collec-

tief. in het siezoen 1966/1967 moest 

men nog vechten tegen degradatie. 

maar men wist zich te handhaven. 

Dit was een mooi cadeau voor het 35 

jarig jubileum van onze vereniging. in 

dit jaar (1967) telde BCSV 175 leden, 

verdeeld over 5 senioren elftallen, 3 

juniorenelftallen en 1 pupillenelftal.

het bestuur bestond uit de volgende 

personen: h.j. abbink (voorzitter), th. 

Klepper (secretaris), j. pals (penning-

meester), h. Krikken, h.j. hondebrink, 

g. eefting, j. hollander.

in het volgende seizoen miste men, op 

1 punt na, het felbegeerde kampioen-

schap. in 1969 lukte het BCSV uiteinde-

lijk toch om te promoveren naar de 3e 

klasse van de KNVB. hiervoor was wel 

een zeer spannende beslissingswed-

strijd tegen Den ham, op het veld van 

Deto in Vriezenveen nodig. Na verlen-

ging (!) won BCSV met 4-3 en kon zich 

dus gaan opmaken voor een verblijf in 

de 3e klasse van de KNVB.    

hier hield men het twee seizoenen vol, 

waarna men in 1971 helaas weer de-

gradeerde naar de 4e klasse KNVB. in 

1972 kon BCSV maar ternauwernood 

een verdere teruggang naar de tVB 

(twentse Voetbal Bond) voorkomen. in 

een beslissingswedstrijd tegen Vesos 

uit hellendoorn wist men het vierde 

klasseschap veilig te stellen. Dat was 

opnieuw een mooi cadeautje want in 

1972 werd het 40 jarig jubileum van 

onze vereniging gevierd. men voetbal-

de toen met 6 seniorenelftallen en met 

6 juniorenelftallen in de competitie.

het bestuur van BCSV bestond toen 

uit de volgende leden: h.j abbink 

(voorzitter), K. oost (2e voorzitter), w. 

Visscher (secretaris), C. van rijn (2e se-

cretaris), p. de Vries (penningmeester), 

g. peters (algemeen adjunct).

op 25 september 1974 vindt er een 

belangrijke gebeurtenis plaats in de 

geschiedenis van onze vereniging. er 

wordt een buitengewone ledenver-

gadering belegd in Café v.d. Zande. 

Deze vergadering staat onder leiding 

van onze voorzitter oost, die inmid-

dels de heer abbink heeft opgevolgd. 

op de agenda voor deze vergadering 

staat slechts 1 punt: NaamSVeraNDe-

riNg. het is een voorstel van de heer j. 

Klepper, die is aangezocht als nieuwe 

voorzitter, om de C uit de verenigings-

naam te halen en de vereniging een 

neutraal karakter te geven. hierdoor 

zou het mogelijk worden om o.a. deel 

te nemen aan toto/lotto (destijds 

een lucratieve bezigheid van diverse 

voetbalclubs). Na langdurige discus-

sies, met ondermeer adviezen van 

oud-voorzitters, wordt er gestemd. 

De uitslag van deze stemming is: 52 

voor naamsverandering, 3 tegen en 

3 blanco. hiermee hebben de leden 

besloten de naam en daarmee ook de 

statuten te veranderen.

De nieuwe naam van de vereniging 

wordt: BZSV De BlauwwitterS (Bornse 

Zaterdag Sport Vereniging ‘De Blauw-

witters’). Vanaf dat monent breken er 

drukke tijden aan voor BZSV De Blauw-

witters. er zijn inmiddels plannen voor 

het verhuizen naar de nieuwe velden 

op het sportcomplex ’t wooldrik aan de 

overkant van de twickelerblokweg. maar 

dat is weer een ander verhaal.

Henk ten Thije

Bron: jubileumuitgave 50 jaar BZSV 

De Blauwwitters/freek lindenhovius, 

geert Kremer, jan Bosch, henk Staudt

Deel 3
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Zoek Service
Bent u de weg kwijt tussen al die online occasions? Zoek niet langer, 
maar laat Autonetwerk Schreijer de juiste auto voor u vinden! Via 
onze website kunt u gebruikmaken van onze speciale Zoek Service. 
U vindt daar overigens ook een actueel overzicht van onze huidige 
aanbod betrouwbare occasions. 

All-in service
Autonetwerk Schreijer biedt u een all-in service als het om uw auto 
gaat. Behalve inkoop, verkoop en bemiddeling van auto’s, zijn wij u 
ook graag van dienst als het gaat om financiering, APK-keuringen, 
bandenservice, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade-
herstel zowel voor particulieren als bedrijven. 

Aangesloten bij Openingstijden Adres

Maandag t/m vrijdag geopend van 
07.30 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 08.00 tot 12.30 uur. 

Buiten deze tijden is een bezoek op 
afspraak mogelijk. 

Spechthorstdwarsweg 2 
7471 GJ Goor

Tel: (0547) 276295
Fax: (0547) 274167

Mob: (06) 15442670
E-mail: info@autonetwerkschreijer.nl

Autonetwerk Schreijer, uw partner in autozaken 

• Inkoop
• Verkoop
• Bemiddeling
• Financiering en lease
• Onderhoud en schadeherstel
• Wagenparkbeheer

www.autonetwerkschreijer.nl

TAXI KONINKTK BORNE 

www.taxikonink.nl 
074-2661371

VOOR AL UW VERVOER
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S.J. Spanjaardstraat 17
7622 DW  Borne
T 06 12 22 29 97

E info@wikadruk.nl

Het adresvoor al uwgrafische producties!

www.wikadruk.nl

Drukwerk

Printwerk

Ontwerp

Belettering

Reclame




