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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

het nieuwe seizoen is weer begonnen 

en de eerste beker- en competitie 

wedstrijden zijn inmiddels al gespeeld. 

Voor de meeste teams gelden 

deze bekerwedstrijden als leuke 

oefenwedstrijden om goed voorbereid 

de competitie in te gaan. Dat deze 

bekercompetitie voor sommige 

elftallen wel degelijk erg belangrijk 

is hebben we de laatste jaren binnen 

de vereniging kunnen merken aan 

de successen die het D team, het 

tweede en vorig seizoen nog het vierde 

hebben behaald. Door een fout is in 

de vorige editie van de Blauwwitter 

het verslag van de bekerfinale van het 

vierde niet meegenomen. Daarom dit 

alsnog in deze editie zodat iedereen 

nog een keer kan nagenieten van deze 

bekerwinst.

in deze editie presenteren wij je alle 

elftallen van B.Z.S.V de Blauwwitters 

waarmee wij het seizoen 2014-2015 

ingaan. met een teamfoto, de namen 

van de spelers en het wedstrijdschema 

is dit ook een ideaal bewaarexemplaar.

in de volgende editie van de 

Blauwwitter zal je weer meer verhalen 

en rubrieken mogen verwachten. 

mocht je zelf een leuk idee hebben of 

mee willen werken aan de Blauwwitter 

spreek dan een van de redactieleden 

even aan. We kunnen nog meer 

hulp goed gebruiken en in overleg 

kunnen we dan zeker iets voor elkaar 

betekenen.  

VoorWoorD VaN De reDactie

VaN De VoorZitter
Borne, september 2014

alweer de derde editie van “de Blauwwitter” nieuwe stijl 
en dat hij aanslaat bij de leden, maar ook bij niet-leden 
is mij wel duidelijk geworden want ik word op de gekste 
plaatsen aangeklampt dat het een geweldig clubblad is 
waar je heerlijk doorheen kunt bladeren.

Wat is er sinds de tweede editie allemaal gebeurd? Nou 
ik kan zeggen dat er een paar mensen niet stil hebben 
gezeten in de stille periode van het voetbal. timmerlie-
den, schilders en schoonmakers; allemaal hebben ze hun 
steentje bijgedragen om op en rond ons clubhuis de 
zaken weer netjes te maken zodat we het nieuwe seizoen 
weer fris en fruitig kunnen beginnen (diep respect voor 
deze stille werkers). ook heb ik spelers van het eerste 
team aan het werk gezien met de reclameborden die niet 
meer actueel waren om die van een nieuwe witte plaklaag 
te voorzien, ook daar respect voor. 

Van martin kremer en thomas Slomp heb ik begrepen 
dat er in het nieuwe seizoen ook op andere elftallen een 
beroep zal moeten worden gedaan om af en toe bij toer-
beurt een bardienst te draaien zodat het vaste barperso-
neel ontlast kan worden. Wees ook hier sportief in als je 
gevraagd wordt en zeg dan niet gelijk “ik heb geen tijd”, 
want we zullen het met elkaar moeten doen. 

ook de ‘denkers’ hebben niet stil gezeten want ten slotte 

moet er nog heel veel geregeld worden om alle spelers 
weer in het juiste elftal te krijgen, om ze allemaal weer een 
geldig spelerspasje te bezorgen en om alle spelers toch 
weer in een mooi blauwwit gestreept tenue te krijgen. 
allemaal zaken die achter de schermen worden geregeld 
maar waar niet iedereen weet van heeft.   

organisatorisch is er ook enige verandering te bespeuren 
want buiten de inloop spreekuren van het hoofdbestuur 
is er nu ook tweemaal in de maand met de verschillende 
groepshoofden overleg om zaken sneller voor elkaar te 
krijgen zodat het allemaal wat soepeler gaat lopen. 

maar we zijn er nog lang niet en ook hier geldt, stel je 
open voor veranderingen, verzamel als groepshoofd 
goeie mensen om je heen die de handen uit de mou-
wen willen èn kunnen steken want aan mensen die veel 
toezeggen en niets doen 
hebben we niet zo veel aan, 
en die zijn er jammer genoeg 
helaas ook.

Dan de resultaten van de 
elftallen in de competitie. 
ook hier wisselende suc-
cessen, het f1 team is op 
de goede weg en wint de 
laatste wedstrijden met groot 
gemak. het aller-leukste om 
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VoorWoorD VaN De VoorZitter

te zien is dat er hier ook steeds meer nieuwe spelertjes bij komen 
en dus kunnen we misschien de tweede seizoenshelft wel met 
twee f teams de wei in. Vriendjes en vriendinnetjes zijn dus van 
harte welkom!! 

Bij de twee e-teams zien we wisselende successen en hier is het 
luxe probleem dat we misschien ook nog een uitbreiding naar 
een 3e e-team moeten doorvoeren.

het D1 elftal is ook op de goede weg tactisch soms heel sterk, 
technisch af en toe wat minder maar dat heeft met de leeftijds-
groei te maken en zal ook zeker goed komen.

en dan de B jeugd; dat blijft op dit moment toch nog ons zorgen 
kindje. te weinig spelers of te weinig gemotiveerde spelers dus 
daar zullen we wat aan moeten doen. maar wat? De technische 
jeugdcommissie zal hier samen met de elftalbegeleiding intensief 
gaan kijken naar een oplossing.

Dan de senioren, het vierde elftal doet weer leuk mee in de beker en 
in de competitie maar ja wat wil je met zoveel toppers in het team.

het tweede en derde - samen de tweede selectie - doen redelijk mee, 
alleen moeten er toch wat dingen veranderen wat betreft de samen-
stelling van de elftallen maar ik hoop dat de technische leiding daar 
op een normale goede manier uit zal komen met de spelers. 

het eerste elftal was vorig jaar goed voor de derde plaats en 
iedere week spektakel en is nu na enkele wedstrijden een elftal 
wat zijn draai nog niet helemaal heeft gevonden maar de hoop 
is dat als alle geblesseerde spelers weer terug zijn op het veld dat 
ze dan meer balans in het elftal kunnen krijgen. in de klasse waar 
ze nu inzitten komt het wel meer aan op passie en inzet en als dat 
wordt gevonden dan zie ik met deze selectie best wel mogelijkhe-
den om een serieuze rol van betekenis te kunnen gaan spelen. 
over het algemeen loopt het best wel aardig binnen onze club 
alleen het spelers tekort bij de jeugd is een groot aandachtspunt 
en daar zullen we wat aan moeten doen.
Dat we geen c jeugd en geen a jeugd hebben is een tekort aan 
actie tijdens de laatste jaren om spelertjes binnen te halen in onze 
mooie vereniging en ik hoop en spreek de wens dan ook uit dat we 
met elkaar ideeën aandragen om daar verandering in te brengen.
ik wens alle spelers een mooie voortzetting van de competitie en 
de vrijwilligers die we binnen deze club hebben heel veel plezier 
in het belangrijke werk voor BZSV de Blauwwitters, en hopelijk 
zien we elkaar regelmatig op ons sportcomplex! 

met vriendelijke sportgroeten,

Henk de Graaf
Voorzitter “BZSV de Blauwwitters”
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freek lindenhovius
Jan Bosch
treppon
henk de graaf
koen Schukkink
Dinie Versteeg

Speciale reporter:
fons eefting
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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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BekerfiNale

We DiD it !
een mooie dag!

De Dag WaS aaNgeBrokeN Waar Zo laNg 
Naar toe geleefD WaS.

Na veel voorbereiding achter de schermen zoals 
bus en chauffeur, t-shirts, cadeaus, melk, choco-

melk, broodjes, thee, koffie, spandoeken, vuur-
werk, rookfakkels, fotograaf, buffet, alcoholische 

versnaperingen, DJ, champagne, supporters, 
financiën, vergaderen, vergaderen, vergaderen, 
discussies over de opstelling en wat er allemaal 

nog meer bij kwam kijken ging het dan eindelijk 
gebeuren.

De belangrijkste wedstrijd voor velen uit hun 
voetbalcarrière bij de BlauWWitterS.

Verzamelen om 12.00 uur voor bus 1 voor de spelers-

groep, begeleiders, sponsoren, fotograaf en Polpco.

eerst de bestuurskamer in waar emiel gezorgd had voor 

de innerlijke mens door middel van  yogidrink, melk, cho-

comelk en broodjes. Bedankt emiel! er werd niet echt veel 

gegeten en gedronken: zenuwtjes???

De betaling voor die dag werd geregeld en hier op vol-

gend deed christian een woordje om een ieder te bedan-

ken voor dit mooie seizoen.

Daarna werd de opstelling en de wedstrijd tactiek bekend 

gemaakt: onder andere werd bekend gemaakt wie de 

corners, vrije trappen en penalty’s zouden nemen. met dit 

strijdplan gingen we 

rond de klok van 12.45 

uur richting de bus van 

de “heeren van oranje” om de velden van gastheer Wil-

helminaschool op te zoeken. ietwat te vroeg arriveerden 

we daar en kon de bus retour om onze top supporters en 

spelersvrouwen met de kids op te halen.

ondertussen hadden wij de mogelijkheid om het veld te in-

specteren, de formaliteiten te regelen en de spandoeken op te 

hangen die gerealiseerd waren door carlo, egbert en emiel die 

hier veel werk in hadden gestoken. Bedankt heren, geweldig!

ondertussen arriveerden ook de spelers en de in groten 

getale supporters van de tegenstander op het strijdtoneel. 

met zwaar geschut (vuurwerk knalletjes c.q., pufjes) pro-

beerden ze ons al vanaf binnenkomst te intimideren, maar 

onze aanhang deed niets onder voor hun.

tijdens het geconcentreerd warm lopen zag je de zenu-

wen (gezonde spanning) op de strakke koppies, de bege-

leiding deed hier in vrolijk mee, ‘pffffff eg zemelappig’.

ook zagen we het “team sexy” voor het eerst in wedstrijd-

kleding en een ieder aan de kant kreeg een vreemd voor-

gevoel dat het wel eens heel lastig zou kunnen worden 

voor de boys van de BlauWWitterS. hun team zag er 

zeer fris, dynamisch, gespierd en strak uit. en vol overgave 

deden ook zij de warming up. Ze wilden met alle spelers 

(19) spelen, maar wij weigerden dat omdat je maar 16 

spelers op mocht geven.

egbert onze “begrenser” mocht 10 minuten voor aanvang 

nog ff babbelen met de scheids om de regeltjes door te 

BZSV

De BlauWWitterS 4 

– eXcelSior’31 14
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nemen.

Wij waren er klaar voor, nog even 

de kleedkamer in, een oppeppende 

schreeuw en gezamenlijk met scheids 

en tegenstander richting de midden-

stip. ondertussen klonken de spelers-

namen uit de speakers rond het veld 

en zweepten de supporters luidkeels 

de titanen op om ze naar een uiterste 

topprestatie te schreeuwen. carlo 

(aanvoerder) schudde de hand van de 

scheids en keek zijn opponent strak in 

de ogen alsof hij wilde zeggen: ‘wat wilt 

ze dan!’ Professioneel overhandigde 

carlo een vaantje van ons cluppie, wij 

kregen niets dus was het al bijna 1-0 

voor ons: wij waren goed voorbereid. 

The Match
in het begin aftasten van beide kanten.

excelsior had 2 kleine mogelijkheden 

maar die werden niet verzilverd.

Wij werden sterker en begonnen de 

wedstrijd te controleren.

er werd strak verdedigd door Jeffrey 

en rob. robin en ruben beheersten 

het middenveld. carlo en taco waren 

de rust zelve en waar nodig werd er 

ingegrepen, al dan niet rechtmatig.

Na 15 minuten een kans voor christian 

die de bal niet af gaf en zelf een doel-

poging ondernam, achteraf was het 

slimmer geweest om de bal af te spe-

len op de vrijstaande rodney of lars. 

ook miep miep lars kwam gevaarlijk 

door maar miste net het laatste zetje 

om te scoren.  De spanning was om te 

snijden langs de lijn.

robin kreeg geel en wij dachten dat 

hij nu 10 minuten naar de kant moest 

(dus niet), geschreeuw en gezeur van 

onze tegenstander die dit jaar klaar-

blijkelijk nog niet zo veel tegenstand 

hadden gehad en geen wedstrijd in 

verlies zagen eindigen.

in de 25e minuut een corner van ‘hos-

sie’ ruben, uit een rommelige situatie 

viel de bal bij maikel voor de voeten en 

hij schoot de bal binnen, 1-0!

het ijs was gebroken en wat een ontla-

ding bij een ieder die een BlauWWit-

ter hart had.

De belangrijkste wedstrijd voor velen uit hun voetbalcarrière bij de BlauWWitterS.
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excelsior bleek veel de lange bal te hanteren wat bij ons 

al bekend was. Dit was al opgevallen tijdens het scouten 

door rob en ondergetekende bij een wedstrijd van onze 

tegenstander en daarop konden wij dus simpel anticipe-

ren.

hun robuuste aanvoerder moest het veld ruimen na een 

blessure, erg sneu voor hun maar het kwam ons niet 

slecht uit. het duurde wel ff voor de wissel kwam want ze 

hadden geen pasjes meegenomen naar het veld, dit was 

vooraf duidelijk doorgenomen met de scheids, het moest 

allemaal officieel. Dus als je inviel moest je je spelerspasje 

aan de scheids geven en als die niet aanwezig was kon je 

niet binnen de lijnen komen.

Danny zorgde bij ons keurig voor deze opdracht van de 

scheids en sorteerde elk pasje netjes bij iedere wissel.

er werd een diepe bal gegeven op ‘miep miep’ lars die 4 

man voorbij liep alsof ze er niet stonden, hij werd gevloerd 

en kreeg een penalty mee.

Zekerheidje rodney zou het klusje wel even klaren maar 

het bijna onmogelijke gebeurde, hij schoot op de paal. 

onverstoord gingen we daarna verder. Vrije trap ruben, 

mogelijkheid lars, helaas niet verzilverd.

De eerste helft liep ten einde en we konden terug kijken 

op een tot dan toe keurige gedegen wedstrijd met een 

aantal goede mogelijkheden.

richard kwam in het veld voor christian die moegestreden 

het strijdveld mocht verlaten.

Na 55 minuten werd uit een corner de 2-0 met de neus 

gescoord door rodney, maar goed die telt ook. op dat mo-

ment werd hem de gemiste penalty vergeven. er leek iets 

moois te bloeien op deze zonnige middag. rob kreeg op 

onverklaarbare wijze kramp na 15 minuten in de 2e helft en 

gaf aan binnen de kortste tijd gewisseld te willen worden.

eerst werd er nog gescoord, na weergaloos voorbereidend 

werk van maikel die de keeper het bos in stuurde, kon 

rodney nu een normaal doelpunt maken en deed dit dan 

ook naar behoren, 3-0. Wat een weelde. arnold kwam er 

in voor rob die uitgeput naar de kant ging. Door onre-

glementair verdedigen van Jeffrey binnen de 16 kregen 

wij ook een penalty tegen. Jammer genoeg kon andreas 

niet pareren en werd de spanning teruggebracht naar 3-1, 

ze roken vuur en dachten dat er nog iets in zat voor hun, 

maar andreas en de rest van onze verdediging werden 

hierna niet echt op de proef gesteld. alleen wat simpele 

vrije trappen die geen gevaar stichtten was hun reactie. 

marco de Jager werd in het veld gebracht met nog 25 

minuten te spelen op de klok. een speciaal emotioneel 

moment omdat hij er de halve finale helaas niet bij kon 

zijn (een ieder weet waarom). hij pakte dit zeer netjes op 

en speelde op een niet alledaagse plek (linkshalf ) voor 

hem een puike 25 minuten. gele kaarten over en weer, 

rodney en lars waren een zware last voor de excelsior 

verdediging. richard schoot voorlangs na goed voorberei-

dend werk van marco de J, ook waren we nog een aantal 

keren gevaarlijk uit corners. De laatste 10 minuten waren 

aangebroken, dit mocht niet meer fout gaan. hendrie 
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kwam er in voor rodney, de spanning 

was om te snijden, beide ploegen 

gaven niet op.

Dirkjan werd nog ingebracht voor 

Jeffrey en liet zich meteen gelden. 

hij gaf bij zijn eerste balcontact een 

splijtende diepe pass op hendrie die 

zijn tegenstander het nakijken gaf, 

vervolgens de keeper verschalkte en 

de bal in de korte hoek schoof. De 

4-1 was het gevolg en een explosie 

van vreugde kwam bij iedereen naar 

boven, we renden het veld op om de 

spelers te omhelzen en te knuffelen 

van blijdschap.

hendrie hield zich aan zijn woord! hij 

heeft het hele jaar gezegd, als we de 

finale spelen heb ik maar 10 minuten 

nodig en dan scoor ik de winnende 

treffer. ok, het was niet de winnende 

maar wel de genadeslag om de winst 

binnen te slepen. top. We wisten dat 

de beker binnen was!

De scheidsrechter J.otten floot af na 

95 minuten en WiJ waren Bekerkam-

PioeN !!

Nog nooit gehaald in de geschiedenis 

van de BlauWWitterS 3 en 4. een 

super prestatie.

het was een echte finale, alles zat er 

in: bloed, zweet en tranen, spanning, 

overtredingen, sportiviteit, zeuren, 

foutjes, kramp, penalty´s missen, 

penalty´s er in schieten, gele kaarten 

(9), een dag om nooit te vergeten.

Na wat biertjes of andere ranja kregen 

we de beker in handen en een dave-

rende explosie van vreugde was het 

gevolg. rodney had nog mooie polo´s 

geregeld met opschrift: cuPfighterS

Na een rondritje door Borne werden 

we verwelkomt door een erehaag van 

supporters en selectiespelers. Daarna 

nog een foto op de tribune, een buffet 

en bedankje naar Danny rotman die 

de gouden fluit 2013-2014 uitgereikt 

kreeg omdat hij ons het gehele jaar 

had gefloten.

carlo won de prijs voor BlitSkikker 

van het jaar 2013-2014 en christian 

mocht de prijs van BokJe VaN het 

Jaar 2013-2014 in ontvangst nemen.

afscheid werd er genomen van chris-

tian en hendrie die hun taak als leider 

volbracht hadden met een titel, stop-

pen op je hoogtepunt was hun motto, 

ze ontvingen beiden een digitaal 

fotolijstje met diverse foto´s van de 

afgelopen periode. 

er werd nog lang door gevierd tot in de 

kleine uurtjes, na de kantine bij mieN 

moat en daarna zijn er zelfs nog een aan-

tal naar hengelo geweest. Verdere details 

kunnen niet worden gepubliceerd.

hierbij willen we onze shirt sponso-

ren harteliJk BeDaNkeN voor hun 

bijdrage

hg BeStratiNgeN

cafe mieN moat

Jacob de Beer bedankt voor de foto’s 

en henk de graaf voor het veilig ver-

voeren van de gehele groep.

Natuurlijk alle supporters bedankt en 

alle spelers van het 3e en 4e al dan niet 

spelend bedankt voor deze mooie dag.
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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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De JeugD 

heeft De 

toekomSt 

BiJ BZSV 

“De BlauW-

WitterS”!
De afgelopen 2 jaar begint het nieuwe technisch 

beleid binnen het jeugdkader zijn vruchten af 

te werpen. ook de komende jaren zal dit een 

speerpunt blijven binnen onze vereniging. 

het nieuwe beleidsplan spreekt dan ook 

van minimaal 2 e-teams en 3 f-teams. Dit zal 

zich in de komende drie  jaar verder moeten 

uitkristalliseren.

We beginnen nu al met wel-

penvoetbal waarbij we het carrousel-

model volgens de kNVB hanteren. Dit model wordt verder 

doorgetrokken naar onze f en e -jeugd.

De trainingen staan onder leiding van minimaal één 

gediplomeerde trainer  die de cursus volgens dit kNVB 

model heeft gevolgd. De trainers worden bijgestaan door 

studenten van het roc (sport en bewegen) en spelers van 

de eerste selectie. 

Verder is er binnen BZSV een duidelijke visie ten aanzien 

van de spelmaterialen. iedere speler behoort zijn eigen 

NieuW techNiSch BeleiD
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bal te hebben 

en er moeten voldoende 

mogelijkheden zijn om de spelvormen 

uit te zetten.

Bij de welpen en de f-jeugd staat 

in eerste instantie de spelvreugde 

voorop.  langzamerhand gaan we de 

spelers daar aan spelsystemen (drie-

hoekjes, één-tweetje  etc.) laten wen-

nen. in het laatste jaar van de f en bij 

de e-jeugd zal vervolgens het accent 

meer komen te liggen op een juiste 

opstelling en de posities in het veld. 

alles samenvattend kunnen we met 

ons jeugdkader (leiders en trainers) 

trots zijn op wat we de afgelopen twee 

jaar al hebben bereikt. We spelen op 

dit moment al met 2 volledige e-teams 

en een ruim f-team mee in de com-

petitie. en als de groeiende trend zich 

doorzet dan zitten we binnen een paar 

maanden al met een tweede f-team!

Dit alles zal voor BZSV “de Blauwwit-

ters”  een voldoende basis vormen 

van waaruit de toekomstige 1e elftal 

spelers zullen komen en waardoor  

het bestaan van onze vereniging  

gewaarborgd blijft.

Binnen de jeugd zijn en blijven wij 

constant op zoek naar geschikte 

leiders en trainers. indien je het leuk 

vindt om je actief bezig te houden met 

jeugd voetbal schroom dan niet om 

contact op te nemen met iemand van 

de jeugdcommissie, de vrijwilligersco-

ordinator of iemand van het dagelijks 

bestuur!

NieuW techNiSch BeleiD
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Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypotheken
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De club waar ik drie dagen per week 
ben. Waar ik Willie ‘s morgens en ‘s 
avonds gedag zeg. Waar ik bij Dinie, 
therese, Sandra, martin, thomas of 
henriette een kopje koffie met een 
broodje kaas bestel. en misschien als 
niemand het door heeft een broodje 
bal met pindasaus.
De club waar ik dinsdag na de training 
nog graag even wat drink, ook al zijn 
we niet met velen.
Waar ik donderdagnacht de kantine 
sluit en zaterdagmorgen weer open.
het is de club waar henk de graaf de 
scepter zwaait. en waar martijn Veen-
hoven en henk Wanschers spelers naar 
een hoger niveau brengen.
De club waar marcel de keepers laat 
zweten en zwoegen.
De club waar egbert altijd aan geerts 
zijde stond om ons aan te moedigen, 
ook al was het ergens achterin de ach-
terhoek. De club van arie de Jager. Van 
Benno die voor een ieder een plekje 
heeft in “zijn” basiself. “en reken maar 
dat je succesvol bent!”
De club waar een vaste groep elke 
donderdagavond bij de biljarttafel is te 
vinden met hun malt biertje.
het is mijn club waar spelers van 
naburige clubs de vieze smaak van een 
saai verenigingsleven weg spoelen. De 
club waar ze zich gehoord en gezien 
voelen.
het is mijn club waar een ieder in zijn 
waarde wordt gelaten en gelijk behan-
deld wordt.
Waar verbondenheid in een hoog 
vaandel staat.
mijn club is ook de club van ten thije, 
lindenhovius, Broekate en kremer.

Waar Van Wijk ooit 50 keer in een sei-
zoen scoorde en Dennis Sepp en Job 
ten thije de eerste stappen zetten naar 
een voetbalcarrière.
Waar de Willie’s in een verschrikkelijk 
goed veteranenelftal speelden. “Zelfs 
het eerste elftal durfde het niet tegen 
ons op te nemen!”
mijn club met spelers als Wanders, Pol, 
Van oosten en ter Veen.
De club waar het ene eerste elftal nog 
legendarischer was dan het andere 
maar nooit zo legendarisch was als dat 
ene elftal. Dat elftal met dikke bipsen, 
waar centerparcs, lloret en Dublin 
werden aangedaan. Dat elftal dat in 
het voorjaar van 2014 de beker wist 
binnen te slepen. met emiel Winters, 
egbert Drenth, carlo de Jager en 
andreas hijma. het is mijn club waar 
schitterende verhalen rond gaan over 
weekenden op een eiland in giet-
hoorn.
mijn club is de club van henri kamp, 
die wij elk jaar gedenken met een van 
de meest bijzondere toernooien in 
de regio. iets waar mijn kleine clubje 
groot in is.
en als we het dan over toernooien 
hebben laten we dan vooral ons erik 
Broekate Pinkstertoernooi niet vergeten.
mijn clubje is veelzijdig, mijn clubje is 
schitterend.
Binnen mijn club worden jeugdspe-
lers gevraagd naar het resultaat van 
de wedstrijd van vanmorgen. “Niet 
gewonnen? Dat is jammer, maar als je 
maar plezier hebt gehad! en heb je je 
penalty binnen geschoten?”
het is de club van welpen, 1 f-team, 
2 e-teams, een D elftal en een B elftal. 

iets dat ik zo graag uitgebreid zou zien 
worden en waarvan ik de overtuiging 
heb dat dit gaat lukken als we onze 
schouders er onder blijven zetten.
De club waar Jacob de Beer zijn foto’s 
schiet en rené ooink ons op lapt bij 
een blessure.
het is mijn club waar elk jaar weer 
vrijwilligers worden gevonden die 
zich met hart en ziel inzetten voor hun 
taak binnen hun club. Jeugdtrainers, 
leiders, kantinepersoneel etc. etc.
en mijn club is ook jouw club.
De club waar je geen alV mist, en waar 
je ook al doe je al wat, misschien nog 
wel wat taakjes op je kunt nemen.
Binnen jouw club mag je een ander 
aanspreken op zijn gedrag, wanneer 
dit buitensporig is.
Binnen jouw club heb je respect voor 
medespelers, tegenstanders en de 
scheidsrechter. 
Jij probeert altijd de clubbelangen 
boven je eigen belangen te stellen.
en wanneer iemand je iets vraagt laat 
jij je Blauw Witte hart spreken en pro-
beer je die ander te helpen.
Jouw club vecht voor elke Blauwwitter.
Jouw clubje BZSV, een prachtige club 
die mij al gelukkig maakt als ik er aan 
denk.
De club waar ik hoop nog heel lang te 
mogen voetballen, en waar ik wanneer 
dit niet meer lukt nog zoveel andere 
dingen wil gaan doen.
De club van Blauwwitters vrienden. 
Samen geschiedenis schrijvend en 
toekomst makend.
BZSV is jouw club en mijn club.
onze club.

kDS

eeN oDe aaN miJN cluBJe

miJN 
BlauWWitter 
hart
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columN trePPoN

ik weet niet of het de argeloze lezer 

c.q. voetballiefhebber al is opgeval-

len, maar de tijd die tegenwoordig op 

tV wordt besteed aan het analyseren 

van een simpele voetbalwedstrijd, is 

met gemak te vervangen door twee 

volledige wedstrijden, inclusief plas-

pauze, verlenging en penalty’s.

Vroeger, en dat is in dit geval nog niet 

eens zo heel erg lang geleden, waren 

de voor- en ‘tussen’-beschouwing 

een nog onbekend fenomeen. Begon 

de wedstrijd om 20.00 uur, dan werd 

er vijf minuten daarvoor naar het 

stadion overgeschakeld, werd de 

opstelling voorgelezen, klonk het 

‘prrrrrrriiiiieeeeeet’ van het scheids-

rechtersfluitje en de bal rolde, dat 

was het. 

geen idee meer overigens wat er zich 

allemaal in de rust afspeelde op tV, 

ik deed dan meestal een hele grote 

plas, maar na afloop was het gebrui-

kelijk dat de maker van het winnende 

doelpunt (of de betreffende trainer) 

die een microfoon onder z’n neus 

geduwd kreeg met de onvermijde-

lijke, en m.i. ongelooflijk stomme 

vraag “Wat ging er door je heen 

op het moment dat de bal het net 

raakte?”  Je zag zo’n speler gewoon 

denken ‘Wat moet ik daar nu weer op 

antwoorden?’. 

het was mij heel wat waard geweest 

als het volgende magistrale ant-

woord was gegeven: “een enorme 

pijnscheut in m’n linker teelbal”....

maar helaas kwam niemand op dat 

lumineuze idee. Ja, behalve ik dan, 

maar ik ben nooit na afloop van een 

wedstrijd geïnterviewd. Zelfs niet 

door radio Borghende.

tegenwoordig worden zo ongeveer 

alle wedstrijden die gespeeld wor-

den, bijvoorbeeld Dordrecht-Nac, 

real madrid-Barcelona, glasgow 

rangers – celtic, Nederland – Duits-

land of een wedstrijd uit de albanese 

derde divisie, in de rust en na afloop 

tot in den treure na beschouwd. 

Wat heet, zelfs als de bal nog geen 

omwenteling heeft gemaakt zijn de 

heren (waar zijn de dames?) nabe-

schouwers in weerwil van hun naam 

al druk aan het vóórbeschouwen 

in de hoop de kijker van hun gelijk 

te overtuigen. hierbij komt het niet 

zelden voor dat men elkaar in de ha-

ren vliegt. Behalve overigens als Jan 

van halst zijn licht over het spelletje 

mag laten schijnen, dan valt dat ‘in de 

haren vliegen’ nog wel mee.

Volgens een recent artikel in het 

sportkatern van de Volkskrant gaat 

het echter nog veel verder. het 

schijnt nl. dat de enorme hoeveel-

heid wedstrijdanalyses tot een maat-

schappelijk probleem leidt. Vooral 

sinds foX Sport zijn intrede in het 

Nederlandse bestel heeft gedaan, is 

er een wildgroei aan analyses en dus, 

niet te vergeten, ook aan analisten.

Volgens dat artikel is de voetbal-

liefhebber zo langzamerhand op 

een “point of no return’ gekomen: de 

analyse wordt als iets heel normaals 

gezien. en dat uit zich volgens on-

derzoekers in de ongezonde situatie 

dat mannen na het avondeten de 

maaltijd willen analyseren, oftewel 

het bespreken van de sterke en zwak-

ke punten van de zojuist verorberde 

kalfszwezerik met beignets van hol-

landse geitenkaas en eekhoorntjes-

brood. en dat is iets waar moeders de 

vrouw in het geheel geen zin in heeft, 

dat moge duidelijk zijn.

heeft dit soort gedrag al tot menig 

huwelijkscrisis geleidt, het kan nog 

veel erger. Wat te denken van de 

heren die het hierboven genoemde 

kritische punt reeds lang achter zich 

hebben gelaten en zelfs de seks wil-

len analyseren. De eerste gevallen 

zijn al bekend waarbij gebruik is ge-

maakt van video-animatie: stuk voor 

stuk potentiele echtscheidingskandi-

daten. Dat geef ik u op een briefje.

Prijst u gelukkig dat er bij BZSV maar 

weinig of niet geanalyseerd wordt, 

tenzij u het nababbelen in de kantine 

als zodanig beschouwd…

Treppon

oVer WeDStriJDaNalySeS, 

SekS eN ViDeo-aNimatieS.
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columN

Zaterdagmorgen 7 uur. ik word wakker 

met: ”hassan!! Daar zijn we weer. hei 

doe effe een broodje. Broodje. Broodje. 

Ja broodje, broodje ja. heihei baby! oe 

ah Shoarma”. 

ooit heb ik deze ringtone van Najib 

amhali op mijn telefoon gezet, omdat 

ik Najib z’n shows geweldig vind. maar 

ik schrik me elke keer kapot als ik hier-

mee wakker word. 

het is nog rustig thuis. manlief is al 

weg om te werken, zoonlief ook en 

dochter slaapt nog. Wassen, kleren aan 

en een kam door m’n haar. ik zet nog 

snel even de wasmachine en droger 

aan en loop naar beneden. een boter-

ham en een beker melk en dan op de 

fiets richting de voetbal. ik lijk wel gek, 

onze zoon voetbalt niet eens meer en 

toch loop ik hier al jaren als vrijwilliger. 

en ik hou niet eens van voetbal!?

het is mistig en de poorten zitten nog 

dicht. Willy waar zit je?? ik had ge-

hoopt dat hij er al was en de poorten 

open had gedaan. helaas….

Nu voorbereidingen treffen in de 

kantine, de kassa opstarten, broodjes 

smeren, koffie zetten, jus voor gehakt-

ballen maken, de eau-bain-marie met 

water vullen en aanzetten, pindasaus 

maken. tussendoor de koffie en thee 

klanten helpen. uien snijden, snacks uit 

de vriezer halen, de frituur aanzetten, 

ranja maken voor de e en f jeugd en 

nog meer broodjes smeren. “mevrouw 

mogen we de pingpong batjes”? Ze 

zeggen mevrouw… Ben ik al zo oud? ik 

krijg nog even een uurtje hulp van mijn 

dinsdagavond maatje. Voordat ik het 

weet is het 12 uur. Nu eerst even mijn 

eigen inwendige mens verzorgen.

De wedstrijd van de B is afgelopen en 

de toeschouwers komen de kantine 

binnen. even een hectisch moment. 

Dan komt er hulp uit onverwachte 

hoek. mijn dienst wordt even over-

genomen en inmiddels heb ik ook 

versterking gekregen achter de bar. ik 

kan even van het zonnetje genieten en 

dit verhaaltje schrijven. 

Nog een uur à anderhalf en dan zit 

deze dienst erop. het is weer mooi 

geweest voor vandaag.

eenmaal thuis gekomen wacht mijn 

wasje nog. Droger leeghalen, was-

machine weer vullen, de natte was 

ophangen. Dan vouwen en strijken. 

iedereen is inmiddels weer thuis en 

dan komt dé bekende dagelijkse 

vraag: “mam, wat gaan we eten?” tsja 

wat gaan we eten. ook weer zo’n da-

gelijks probleem. ik weet het nog niet. 

Vergeten vlees uit de vriezer te halen, 

dus maar weer op het fietsje naar de 

Nettorama. Dan koken, eten, douchen 

en ’s avonds naar een verjaardag. 

eindelijk rust.

Wie o wie is er net zo enthousiast als 

ik en komt ons in de toekomst een 

handje helpen?

Diewel

eeN ZaterDag uit het leVeN VaN…

SooS miDDageN
ook in het komende najaar gaan wij door met onze B.Z.S.V. SooS middagen.

onder het genot van een hapje en drankje, zullen er weer allerlei activiteiten plaatsvinden.
Voor het leggen van een kaartje, dammen, sjoelen of biljarten, bent u deze middagen van harte welkom. 

De gezelligheid heeft deze middag de bovenhand.

u kunt vast onderstaande datums in uw agenda noteren :

Donderdag 20 november en Donderdag 18 december.

Wij verwachten u zo rond de klok van 14.30 uur, in ons clubhuis t’kuierhoes.
Wij hopen u in grote getale te kunnen begroeten.

 
met vriendelijke groeten, De Soos-commissie.
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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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elftalleN SeiZoeN 2014/2015

1e elftal

Achter vlnr: Henk de Graaf (elftalleider), Jordi Bont, Jeffry Hyma, 
Jasper van der Deen, Dean Traore, Thijs oude Groeniger,  
Nick Nijkamp, Rene Oink (verzorger)

Midden vlnr: Hans Kerkdijk (elftalleider), Robin van Wijk  
(assistent trainer), Hoje Sabatiao, Melger Krol, Niels Bloemendal, 
Hein Letteboer, Ruben de Groot (aanvoerder), Koen Schukkink, 
Martijn Veenhoven (trainer)

Voor vlnr: Tim Hulleman, Herman Hiemstra, David Boers,  
Marcel Witten (keeperstrainer), Emiel van der Pol, Joey Snijders,  
Ruben Versteegen, Patrick ten Brink

06-09-14 mVV’69 1 SVVN 1
  Daarlerveen 1 Zuid eschmarke 1
  lemele 1 SDc ‘12 zat. 1
  DkB 1 de Blauwwitters 1
  aSV ‘57 1 rijssen Vooruit 1
  avereest 1 Drc 2012 1
  rijssen Sc 1 Daarle SP 1
   
13-sep-14 de Blauwwitters 1 mVV’69 1
  Drc 2012 1 aSV ‘57 1
  SVVN 1 lemele 1
  Zuid eschmarke 1 avereest 1
  Daarle SP 1 Daarlerveen 1
  SDc ‘12 zat. 1 DkB 1
  rijssen Vooruit 1 rijssen Sc 1
   
20-sep-14 mVV’69 1 SDc ‘12 zat. 1
  SVVN 1 Zuid eschmarke 1
  Daarlerveen 1 Drc 2012 1
  lemele 1 de Blauwwitters 1
  DkB 1 rijssen Sc 1
  aSV ‘57 1 Daarle SP 1
  avereest 1 rijssen Vooruit 1
   
27-sep-14 Drc 2012 1 mVV’69 1
  de Blauwwitters 1 SVVN 1
  Zuid eschmarke 1 lemele 1
  Daarle SP 1 DkB 1
  SDc ‘12 zat. 1 avereest 1
  rijssen Vooruit 1 Daarlerveen 1
  rijssen Sc 1 aSV ‘57 1
   
04-okt-14 mVV’69 1 rijssen Vooruit 1
  SVVN 1 SDc ‘12 zat. 1
  Daarlerveen 1 rijssen Sc 1
  lemele 1 Drc 2012 1
  de Blauwwitters 1 Daarle SP 1
  DkB 1 Zuid eschmarke 1
  avereest 1 aSV ‘57 1
 
11-okt-14 Drc 2012 1 SVVN 1
  Zuid eschmarke 1 mVV’69 1
  Daarle SP 1 lemele 1
  SDc ‘12 zat. 1 de Blauwwitters 1
  rijssen Vooruit 1 DkB 1
  aSV ‘57 1 Daarlerveen 1
  rijssen Sc 1 avereest 1
   
25-okt-14 mVV’69 1 aSV ‘57 1
  SVVN 1 rijssen Vooruit 1
  lemele 1 rijssen Sc 1
  de Blauwwitters 1 Drc 2012 1

  SDc ‘12 zat. 1 Zuid eschmarke 1
  DkB 1 Daarlerveen 1
  avereest 1 Daarle SP 1
   
01-nov-14 Daarlerveen 1 avereest 1
  Drc 2012 1 SDc ‘12 zat. 1
  Zuid eschmarke 1 de Blauwwitters 1
  Daarle SP 1 SVVN 1
  rijssen Vooruit 1 lemele 1
  aSV ‘57 1 DkB 1
  rijssen Sc 1 mVV’69 1
   
08-nov-14 mVV’69 1 Daarle SP 1
  SVVN 1 rijssen Sc 1
  lemele 1 aSV ‘57 1
  de Blauwwitters 1 Daarlerveen 1
  Zuid eschmarke 1 Drc 2012 1
  SDc ‘12 zat. 1 rijssen Vooruit 1
  DkB 1 avereest 1
   
22-nov-14 Daarlerveen 1 mVV’69 1
  Daarle SP 1 SDc ‘12 zat. 1
  DkB 1 lemele 1
  rijssen Vooruit 1 Zuid eschmarke 1
  aSV ‘57 1 SVVN 1
  avereest 1 de Blauwwitters 1
  rijssen Sc 1 Drc 2012 1
   
29-nov-14 mVV’69 1 avereest 1
  SVVN 1 DkB 1
  Drc 2012 1 rijssen Vooruit 1
  lemele 1 Daarlerveen 1
  de Blauwwitters 1 rijssen Sc 1
  Zuid eschmarke 1 Daarle SP 1
  SDc ‘12 zat. 1 aSV ‘57 1
   
06-dec-14 Daarlerveen 1 SVVN 1
  Daarle SP 1 Drc 2012 1
  DkB 1 mVV’69 1
  rijssen Vooruit 1 Bde Blauwwitters 1
  aSV ‘57 1 Zuid eschmarke 1
  avereest 1 lemele 1
  rijssen Sc 1 SDc ‘12 zat. 1
   
13-dec-14 mVV’69 1 lemele 1
  SVVN 1 avereest 1
  Drc 2012 1 DkB 1
  de Blauwwitters 1 aSV ‘57 1
  Zuid eschmarke 1 rijssen Sc 1
  SDc ‘12 zat. 1 Daarlerveen 1
  rijssen Vooruit 1 Daarle SP 1

24-jan-15 mVV’69 1 de Blauwwitters 1
  Daarlerveen 1 Daarle SP 1
  lemele 1 SVVN 1
  DkB 1 SDc ‘12 zat. 1
  aSV ‘57 1 Drc 2012 1
  avereest 1 Zuid eschmarke 1
  rijssen Sc 1 rijssen Vooruit 1
   
31-jan-15 Drc 2012 1 Daarlerveen 1
  de Blauwwitters 1 lemele 1
  Zuid eschmarke 1 SVVN 1
  Daarle SP 1 aSV ‘57 1
  SDc ‘12 zat. 1 mVV’69 1
  rijssen Vooruit 1 avereest 1
  rijssen Sc 1 DkB 1
   
07-feb-15 mVV’69 1 Drc 2012 1
  SVVN 1 de Blauwwitters 1
  Daarlerveen 1 rijssen Vooruit 1
  lemele 1 Zuid eschmarke 1
  DkB 1 Daarle SP 1
  aSV ‘57 1 rijssen Sc 1
  avereest 1 SDc ‘12 zat. 1
   
21-feb-15 Drc 2012 1 lemele 1
  Zuid eschmarke 1 DkB 1
  Daarle SP 1 de Blauwwitters 1
  SDc ‘12 zat. 1 SVVN 1
  rijssen Vooruit 1 mVV’69 1
  aSV ‘57 1 avereest 1
  rijssen Sc 1 Daarlerveen 1
   
28-feb-15 mVV’69 1 Zuid eschmarke 1
  SVVN 1 Drc 2012 1
  Daarlerveen 1 aSV ‘57 1
  lemele 1 Daarle SP 1
  de Blauwwitters 1 SDc ‘12 zat. 1
  DkB 1 rijssen Vooruit 1
  avereest 1 rijssen Sc 1
   
07-mrt-15 Daarlerveen 1 DkB 1
  Drc 2012 1 de Blauwwitters 1
  Zuid eschmarke 1 SDc ‘12 zat. 1
  Daarle SP 1 avereest 1
  rijssen Vooruit 1 SVVN 1
  aSV ‘57 1 mVV’69 1
  rijssen Sc 1 lemele 1
   
21-mrt-15 mVV’69 1 rijssen Sc 1
  SVVN 1 Daarle SP 1
  lemele 1 rijssen Vooruit 1
  de Blauwwitters 1 Zuid eschmarke 1

  SDc ‘12 zat. 1 Drc 2012 1
  DkB 1 aSV ‘57 1
  avereest 1 Daarlerveen 1
   
28-mrt-15 Daarlerveen 1 de Blauwwitters 1
  Drc 2012 1 Zuid eschmarke 1
  Daarle SP 1 mVV’69 1
  rijssen Vooruit 1 SDc ‘12 zat. 1
  aSV ‘57 1 lemele 1
  avereest 1 DkB 1
  rijssen Sc 1 SVVN 1
   
11-apr-15 mVV’69 1 Daarlerveen 1
  SVVN 1 aSV ‘57 1
  Drc 2012 1 rijssen Sc 1
  lemele 1 DkB 1
  de Blauwwitters 1 avereest 1
  Zuid eschmarke 1 rijssen Vooruit 1
  SDc ‘12 zat. 1 Daarle SP 1
   
18-apr-15 Daarlerveen 1 SDc ‘12 zat. 1
  lemele 1 mVV’69 1
  Daarle SP 1 rijssen Vooruit 1
  DkB 1 Drc 2012 1
  aSV ‘57 1 de Blauwwitters 1
  avereest 1 SVVN 1
  rijssen Sc 1 Zuid eschmarke 1
   
25-apr-15 SVVN 1 mVV’69 1
  Drc 2012 1 avereest 1
  de Blauwwitters 1 DkB 1
  Zuid eschmarke 1 Daarlerveen 1
  Daarle SP 1 rijssen Sc 1
  SDc ‘12 zat. 1 lemele 1
  rijssen Vooruit 1 aSV ‘57 1
   
02-mei-15 mVV’69 1 DkB 1
  SVVN 1 Daarlerveen 1
  Drc 2012 1 Daarle SP 1
  lemele 1 avereest 1
  de Blauwwitters 1 rijssen Vooruit 1
  Zuid eschmarke 1 aSV ‘57 1
  SDc ‘12 zat. 1 rijssen Sc 1
   
09-mei-15 Daarlerveen 1 lemele 1
  Daarle SP 1 Zuid eschmarke 1
  DkB 1 SVVN 1
  rijssen Vooruit 1 Drc 2012 1
  aSV ‘57 1 SDc ‘12 zat. 1
  avereest 1 mVV’69 1
  rijssen Sc 1 de Blauwwitters 1

Zaterdag 4e klasse D-oost
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elftalleN SeiZoeN 2014/2015

2e elftal

3e elftal

Boven vlnr: Jeroen van der Aa,  Coen Menzing, Joris Twilhaar, Bryan Kiel

Midden vlnr: Henk Wanschers, Dean Traore, Bastiaan Geerling,  
Danny Polhuis, Nick Boers, Andreas Hyma, Hendrik Barels, Adem Duldar.

Onder vlnr: Arjan van der Kamp, Bas Klement, Thijs te Hennepe,  
Melvin Winters, Bart Schokker.

Boven vlnr: Kevin Boesenkool, wieger Braaksma,  
Robert-Jan van der Hoeven, Normen de Goeij

Midden vlnr: Gerard van der Linde, Dennis Jongman, Tim Lulof,  
Karel van Bockel, Dennis Knuif.

Onder vlnr: Amanuel Chamoun, Lars Simon, Andreas Hyma,  
Rik Drenth, Dennis de Graaf.

13-9-2014 SVZW 5 BZSV de Blauwwitters 2
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters 2 Ph 5
27-9-2014 oranje Nassau 4 BZSV de Blauwwitters 2
4-10-2014 BZSV de Blauwwitters 2 excelsior’31 7
11-10-2014 SVVN 4 BZSV de Blauwwitters 2
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters 2 eNc ‘09 1
1-11-2014 Juventa ‘12 2 BZSV de Blauwwitters 2
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters 2 aSV ‘57 2
22-11-2014 De Zweef 3 BZSV de Blauwwitters 2
29-11-2014 BZSV de Blauwwitters 2 markelo 2
6-12-2014 Ph 5 BZSV de Blauwwitters 2
13-12-2014 BZSV de Blauwwitters 2 Drc 2012 2
20-12-2014 beker / inhaal
27-12-2014 Winterstop
17-1-2015 beker / inhaal
24-1-2015 beker / inhaal
31-1-2015 beker / inhaal
7-2-2015 BZSV de Blauwwitters 2 oranje Nassau 4
14-2-2015 beker / inhaal/carnaval
21-2-2015 excelsior’31 7 BZSV de Blauwwitters 2
28-2-2015 BZSV de Blauwwitters 2 SVVN 4
7-3-2015 eNc ‘09 1 BZSV de Blauwwitters 2
14-3-2015 beker / inhaal
21-3-2015 BZSV de Blauwwitters 2 Juventa ‘12 2
28-3-2015 aSV ‘57 2 BZSV de Blauwwitters 2
4-4-2015 beker / inhaal
11-4-2015 BZSV de Blauwwitters 2 De Zweef 3
18-4-2015 markelo 2 BZSV de Blauwwitters 2
25-4-2015 Drc 2012 2 BZSV de Blauwwitters 2
2-5-2015 BZSV de Blauwwitters 2 SVZW 5

13-9-2014 Victoria ‘28 4 BZSV de Blauwwitters 3
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters 3 PW 4
27-9-2014 Juliana ‘32 6 BZSV de Blauwwitters 3
4-10-2014 BWo 3 BZSV de Blauwwitters 3
11-10-2014 BZSV de Blauwwitters 3 Neo 2
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 hengelo 2 BZSV de Blauwwitters 3
1-11-2014 BZSV de Blauwwitters 3 SDc ‘12 7
22-11-2014 BZSV de Blauwwitters 3 Vogido 4
29-11-2014 Quick ‘20 8 BZSV de Blauwwitters 3
6-12-2014 PW 4 BZSV de Blauwwitters 3
13-12-2014 BZSV de Blauwwitters 3 atc’65 3
20-12-2014 beker / inhaal
27-12-2014 Winterstop
17-1-2015 beker / inhaal
24-1-2015 beker / inhaal
31-1-2015 beker / inhaal
7-2-2015 BZSV de Blauwwitters 3 Juliana ‘32 6
14-2-2015 beker / inhaal/carnaval
21-2-2015 BZSV de Blauwwitters 3 BWo 3
28-2-2015 Neo 2 BZSV de Blauwwitters 3
7-3-2015 BZSV de Blauwwitters 3 hengelo 2
14-3-2015 beker / inhaal
21-3-2015 SDc ‘12 7 BZSV de Blauwwitters 3
4-4-2015 beker / inhaal
11-4-2015 Vogido 4 BZSV de Blauwwitters 3
18-4-2015 BZSV de Blauwwitters 3 Quick ‘20 8
25-4-2015 atc’65 3 BZSV de Blauwwitters 3
2-5-2015 BZSV de Blauwwitters 3 Victoria ‘28 4
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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



|     De Blauwwitter    3/201426

elftalleN SeiZoeN 2014/2015

4e elftal

1e elftal 35+

2e elftal 35+

Boven vlnr: Vincent Godeke, Erwin Wanders, Berto Dorgelo,  
Wim Beukering, Huib Schukkert, Rob Geerdink 

Onder vlnr: Barry Kwast, Martijn Veenhoven, Jeroen Kwast, 
Thomas Slomp

Boven vlnr: Hendrie Groote, Robin van Wijk, Emiel Winters,  
Pascal van Oosten, Ruben Horstman, Rob Meulenkamp, Taco ter Veen

Midden vlnr: Bertie Kliemesch, Erik Broekate, Egbert Drenth,  
Berto Dorgelo, Frans Mommers, Arnold Brookhuis, Marco de Jager, Barry 
Hensen, Jeroen Worseling, Gerrit-Jan Brinkman,  
Alfons Eefting

Onder vlnr: Rick Kliemesch, Carlo de Jager, Robert Heldoorn,  
Rodney Klieverik, Dirkjan Timmerman, Christian van Wieren

Boven vlnr: Jeroen Witten, Hans Voogd, Erwin Veenhoven,  
Ronald Efftink, Michel Herbrink, Christian van Wieren 

Onder vlnr: Marcel Witten, Raymond Horstman, Govert Verhoog, 
Jacob de Beer, Rodney Klieverik 

20-9-2014 rijssen Sc 4 BZSV de Blauwwitters 4
4-10-2014 aSV ‘57 3 BZSV de Blauwwitters 4
11-10-2014 BZSV de Blauwwitters 4 excelsior’31 12
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters 4 rkSV 3
1-11-2014 DoS ‘37 5 BZSV de Blauwwitters 4
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters 4 excelsior’31 15
15-11-2014 beker / inhaal
22-11-2014 DeS 6 BZSV de Blauwwitters 4
29-11-2014 BZSV de Blauwwitters 4 Deto 8
6-12-2014 BZSV de Blauwwitters 4 rijssen Sc 4
13-12-2014 hellendoorn v.v. 8 BZSV de Blauwwitters 4
20-12-2014 beker / inhaal
27-12-2014 Winterstop
17-1-2015 beker / inhaal
24-1-2015 beker / inhaal
31-1-2015 beker / inhaal
14-2-2015 beker / inhaal/carnaval
21-2-2015 BZSV de Blauwwitters 4 aSV ‘57 3
28-2-2015 excelsior’31 12 BZSV de Blauwwitters 4
7-3-2015 rkSV 3 BZSV de Blauwwitters 4
14-3-2015 beker / inhaal
21-3-2015 BZSV de Blauwwitters 4 DoS ‘37 5
28-3-2015 excelsior’31 15 BZSV de Blauwwitters 4
4-4-2015 beker / inhaal
11-4-2015 BZSV de Blauwwitters 4 DeS 6
18-4-2015 Deto 8 BZSV de Blauwwitters 4
25-4-2015 BZSV de Blauwwitters 4 hellendoorn v.v. 8
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elftalleN SeiZoeN 2014/2015

B1

D1

Boven vlnr: David Boers, Wiert ter Bekke, Ruben van der Sar, 
Mike Wijksma, Dion  Huiskes, Winston Somhorst, Redondo te Vaarwerk, 
Jesper Voogd, Herman Drenth, Hendrik Barels 

Onder vlnr: Damian Somhorst, Dennis Drenth, Joey Driezes, 
Collin Haverkamp, Tim de Beer, Daniel Can

Boven vlnr: Peter van Duist, Damie Kiel, Jonah van den Tol, 
Sidney Batenburg, Jesse Driezes, Jonas van Engelen, Danny Slagers, 
Collin Homeijer 

Onder vlnr: Roy Liefers, Leroy Winters, Lex Grootjans, Jelle ter Bekke, 
Pim Kwast

13-9-2014 Quick ‘20 D9 BZSV de Blauwwitters D1
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters D1 Juventa ‘12 D4
27-9-2014 v.v. twenthe D4D BZSV de Blauwwitters D1
4-10-2014 BZSV de Blauwwitters D1 rood Zwart D4
11-10-2014 atc’65 D11 BZSV de Blauwwitters D1
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters D1 Borne D1
1-11-2014 oranje Nassau D7D BZSV de Blauwwitters D1
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters D1 Neo D6D
15-11-2014 BZSV de Blauwwitters D1 rood Zwart D3
22-11-2014 BZSV de Blauwwitters D1 BWo D4
29-11-2014 oranje Nassau D9D BZSV de Blauwwitters D1
6-12-2014 beker / inhaal
13-12-2014 beker / inhaal

13-9-2014  BZSV de Blauwwitters B1 Juliana ‘32 B1
20-9-2014  SDc ‘12 B6 BZSV de Blauwwitters B1
27-9-2014  BZSV de Blauwwitters B1 Quick ‘20 B7D
4-10-2014  De tubanters1897 B4 BZSV de Blauwwitters B1
11-10-2014  BZSV de Blauwwitters B1 Wilhelminaschool B3
18-10-2014  beker / inhaal
25-10-2014  Borne B1D BZSV de Blauwwitters B1
1-11-2014  BZSV de Blauwwitters B1 uD W. B2D
8-11-2014  achilles ‘12 B4D BZSV de Blauwwitters B1
15-11-2014  Neo B6 BZSV de Blauwwitters B1
22-11-2014  tubantia B3 BZSV de Blauwwitters B1
29-11-2014  BZSV de Blauwwitters B1 BWo B4
6-12-2014  beker / inhaal
13-12-2014  beker / inhaal
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elftalleN SeiZoeN 2014/2015

e1

e2

f1 13-9-2014 BZSV de Blauwwitters f1 Borne f2
20-9-2014 achilles ‘12 f6 BZSV de Blauwwitters f1
27-9-2014 BZSV de Blauwwitters f1 Bentelo f2
4-10-2014 rood Zwart f5 BZSV de Blauwwitters f1
11-10-2014 BZSV de Blauwwitters f1 Wilhelminaschool f5g
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 Delden f2g BZSV de Blauwwitters f1
1-11-2014 BZSV de Blauwwitters f1 tVo f2
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters f1 twenthe f4
15-11-2014 Neo f9 BZSV de Blauwwitters f1
22-11-2014 BWo f7 BZSV de Blauwwitters f1
29-11-2014 BZSV de Blauwwitters f1 hengelo f3
6-12-2014 beker / inhaal
13-12-2014 beker / inhaal

 

Boven vlnr: Esther van der Sar, Erik Voogd, Maud Haverkamp, 
Jarno van der Sar, Marcel Haverkamp 

Onder vlnr: Niels de Beer, Ruth Haverkamp, David Kamp, 
Jarno van Engelen

13-9-2014 markelo e5 BZSV de Blauwwitters e2
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters e2 Blauw Wit ‘66 e4g
27-9-2014 tVo e2D BZSV de Blauwwitters e2
4-10-2014 BZSV de Blauwwitters e2 Neo e11
11-10-2014 gfc e3 BZSV de Blauwwitters e2
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters e2 De Zweef e4
1-11-2014 enter e4g BZSV de Blauwwitters e2
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters e2 oranje Nassau e11
15-11-2014 BZSV de Blauwwitters e2 atc’65 e13
22-11-2014 hector e2 BZSV de Blauwwitters e2
29-11-2014 BZSV de Blauwwitters e2 heracles avc e6
6-12-2014 beker / inhaal
13-12-2014 beker / inhaal

Boven vlnr: Jan Willem Zielman, Tycho Gazenbeek,  
Max Gazenbeek, Kaitlin te Vaarwerk, Tijl Maathuis, Peter Wijksma 

Onder vlnr: Nikita Wijksma, Mart Zielman, Mathijs Lansink,  
Dante Maathuis

13-9-2014 tubantia e7 BZSV de Blauwwitters e1
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Quick ‘20 e9D
27-9-2014 BWo e8 BZSV de Blauwwitters e1
4-10-2014 BZSV de Blauwwitters e1 achilles ‘12 e6
11-10-2014 Neo e10 BZSV de Blauwwitters e1
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters e1 oranje Nassau e9
1-11-2014 rood Zwart e4 BZSV de Blauwwitters e1
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Wilhelminaschool e5
15-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Delden e2
22-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Borne e2
29-11-2014 Zenderen Vooruit e1 BZSV de Blauwwitters e1
6-12-2014 beker / inhaal
13-12-2014 beker / inhaal

Boven vlnr: Mike Hilverink, Sem Klieverik, Toine Vije, Stijn Kwast, 
Maureen Dorgelo, Jeroen Kwast 

Onder vlnr: Job van Oosten, Tygo Klieverik, Lars Hilverink, 
Julia Kimmels
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actiViteiteNkaleNDer 
BZSV De BlauWWitterS

2014
oktoberfest (onder voorbehoud) oktober
Bok-bier middag November
militaire Dropping
hendri kamp eindejaarstoernooi December

2015
Snertloop
Nieuwjaarsreceptie Januari
ledencontactavond / Sprekersavond februari
feestavond club van 45 maart
Viswedstrijd april
Voorronde Nk 35+
familiedag
Pinkstertoernooi mei
oktoberfest (onder voorbehoud) oktober
Bok-bier middag November
militaire Dropping
hendri kamp eindejaarstoernooi December

actiViteiteNkaleNDer

VUL DE BIJNAMEN VAN ONDERSTAANDE SPELERS OF CLUB IN.

BIJ EEN GOEDE OPLOSSING LEEST VAN U VAN LINKSBOVEN,

DIAGONAAL NAAR BENEDEN EEN WOORD.

VAN LINKS ONDER NAAR RECHTSBOVEN LEEST U OOK EEN WOORD.

WELKE TWEE WOORDEN ZIJN DE JUISTE OPLOSSING?

VEEL PLEZIER EN SUCCES.

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18

PuZZel
Vul de bijnamen van de spelers of club in.

Bij een goede oplossing leest u van linksboven, diagornaal naar beneden een woord.

Van links onder naarrechtsboven leest u ook een woord.

Welke twee woorden zijn de juiste oplossing?                                 

                                                                                                                               Veel plezier en succes.

1 Bijnaam ronald koeman
2 Bijnaam adri van tiggelen
3 Bijnaam Willy van de kerkhof
4 Bijnaam rinus israel
5 Bijnaam co adriaanse
6 Bijnaam excelsior rotterdam
7 Bijnaam Johan cruijff
8 Bijnaam mario Been
9 Bijnaam guus hiddink
10 Bijnaam theo Bos +
11 Bijnaam rinus michels
12 Bijnaam gerald Sibon
13 Bijnaam Piet Schrijvers
14 Bijnaam theo laseroms
15 Bijnaam Patrick kluivert
16 Bijnaam frans de munck
17 Bijnaam klaas-Jan huntelaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

13-9-2014 tubantia e7 BZSV de Blauwwitters e1
20-9-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Quick ‘20 e9D
27-9-2014 BWo e8 BZSV de Blauwwitters e1
4-10-2014 BZSV de Blauwwitters e1 achilles ‘12 e6
11-10-2014 Neo e10 BZSV de Blauwwitters e1
18-10-2014 beker / inhaal
25-10-2014 BZSV de Blauwwitters e1 oranje Nassau e9
1-11-2014 rood Zwart e4 BZSV de Blauwwitters e1
8-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Wilhelminaschool e5
15-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Delden e2
22-11-2014 BZSV de Blauwwitters e1 Borne e2
29-11-2014 Zenderen Vooruit e1 BZSV de Blauwwitters e1
6-12-2014 beker / inhaal
13-12-2014 beker / inhaal
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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 vof 
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




