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CLUBBLAD 
DE BLAUWE DRUIF 

                          52e jaargang  -  nummer 4 - d.d. 18 september 2016 

 
 

VERENIGING GEGEVENS 
Internet: http://www.blauw-zwart.nl 
 
Voorzitter: VACATURE    
Secretaris: Nick Gierveld  tel. 432545 
Penningmeester: Sharon Nijhoff  tel. 06-83103872 
Wedstrijdsecretariaat sen./jun. zaal: Herbert Arendshorst  tel. 763604 
Wedstrijdsecretariaat B t/m F jeugd veld: Dineke Altena  tel. 06-12253083 
 
Emailadressen commissies: 
Bestuur         bestuurbz@hotmail.com 
Technische commissie        tcbz@hotmail.nl 
Kantine commissie        kcblauwzwart@gmail.com 
Sponsorcommissie        sponsoringbz@hotmail.com 
Clubblad         clubbladbz@hotmail.com 
Kledingcommissie        kledingbz@hotmail.com 
 
Aanmeldingen/afmeldingen, lidmaatschap wijzigingen en persoonsgegevens wijzigingen moeten schriftelijk 
of per email lkorfwierda@hetnet.nl doorgegeven worden aan Leny Korf. 
 
Contributiebetaling : Rabobank 3548.06.610 t.n.v. Korfbalvereniging Blauw Zwart, Wierden 
Postadres :   Postbus 207 7640 AE Wierden 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 

- 26 september 2016   Algemene Ledenvergadering 

- 13 oktober 2016    G-sportdag van 16.00 uur tot 20.00 uur 
- 28 oktober 2016    Dropping voor de A en C jeugd 
- 28 oktober 2016    Filmavond voor de D jeugd 
- 25 november 2016    Sinterklaas voor de E jeugd 
- 3 februari 2017     Vossenjacht voor alle jeugd 
- 10 maart 2017     Escape room voor de A en C jeugd 
- 17 april 2017     Eieren zoeken voor de D en E jeugd 
- 12 mei 2017     Zwemmen voor alle jeugd 
- 9 - 10 -11 juni 2017    Jeugdkamp voor alle jeugd 
- 24 juni 2017    Familiedag voor iedereen 

 

BERICHT VAN DE KLEDINGCOMMISSIE 

Oranje reserveshirts voor de senioren en jeugd nodig? Deze zijn af te halen bij  
Anita Geerling   
Hooiland 56A  
Telefoonnummer 0546-577238 
Graag gewassen weer terug brengen in de dagen na de gespeelde wedstrijd.  

Voor de jeugdleden gelden de regels dat als kleding niet meer past (rokje/broekje en sokken) dit om te 
ruilen. Dit kunt u aangeven door een mail te sturen naar de kledingcommissie: kledingbz@hotmail.com    

Kledingcommissie Blauw Zwart  

http://www.blauw-zwart.tk/
mailto:kledingbz@hotmail.com
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NOTULEN BESTUURSVERGADERINGEN 02-05-2016 EN 23-05-2016 

Notulen 02-05-2016 
 

Aanwezig: Nick Gierveld  Secretaris Sharon Nijhoff  Penningmeester  
 Diana Nieuwenhuis  Lid  Marjan Hilberink Lid 
  
1. Opening 

 
2. Vaststelling notulen van 13 april 2016 

Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd 
 

3. Ingekomen post 
4. Ledenstand (239) 
5. Attenties (bloemen/kaartjes)  
6. Mail 

- We ontvangen diverse mails n.a.v. een scheidsrechters bijeenkomst die bij Amicitia heeft 
plaatsgevonden. We werken nauwer samen met omliggende verenigingen en delen informatie uit 
m.b.t. het arbitrage-proof zijn.  

o We hebben vanuit de KNKV een actueel overzicht gekregen rondom de rompregeling 
arbitrage. Deze is terug te vinden op de site van de KNKV.   

- Diana heeft contact gehad met de SAWE omtrent enkele vragen vanuit ons bestuur.  
o De scheidsrechters douches in de sporthal worden regelmatig doorgespoeld aldus de SAWE 

i.v.m. het ontstaan van Legionella.  
o De bosjes langs het fietspad naar ons clubgebouw worden bekeken i.v.m. groei over het 

fietspad. SAWE heeft aangegeven dat dit voor hen een punt van aandacht blijft.  
o De ambulancepoort die moeilijk open gaat zal op zeer korte termijn worden bijgesteld en 

daar waar mogelijk de grasmat worden aangedrukt en eveneens gemaaid.    
o We hebben nog geen terugkoppeling ontvangen omtrent de betonnen plaat achter het 

clubgebouw. We hebben een mail gestuurd of we hier nog respons op krijgen.  

- We hebben te horen gekregen dat Marten Hiemstra via de KNKV een oorkonde zal ontvangen voor 
50 zijn jarig KNKV scheidsrechter zijn. We zijn voornemend om Marten ook uit te nodigen tijdens de 
wedstrijd van het eerste op 28 mei a.s.  
 

7. Actiepunten actueel, doorlopend, openstaande langdurig en afgesloten 

- Afspraken financiële bijdrage reanimatiecursus;  
o Eerste cursus wordt betaald vanuit de vereniging, de vervolgcursus wordt voor de helft door 

de vereniging betaald en de andere helft door de deelnemer. (afgesproken in een eerdere 
bestuursvergadering).  

- Borstelen veld; 
o Het blijkt dat SVZW het veld wel borstelt zoals afgesproken is in het verleden.  

- Kosten nieuwe daktrimmen; 
o Er is iemand benaderd en deze komt t.z.t. met een offerte. 

 
8. TC;   

- De aanvraag zaaluren zijn reeds opgestuurd naar de SAWE 
 

BEEZ:  
KC; 
     
Sponsoring; 

- Mathan Business en Support wordt bordsponsor  
- Er is een idee om met een drone een promotiefilmpje te maken t.b.v. de sponsoren en 

buitenstaanders.  
- 23 september 2016 zal er een sponsoravond georganiseerd gaan worden.  

 
9. Financiën 

  
10. Diverse punten 

- Te verwachten kampioenschappen senioren en jeugd.  
o Na controle blijken enkele jeugdteams nog in de race te zijn voor het kampioenschap.  

- ALV 
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o Datum onder voorbehoud vastgezet op 26 september a.s.  
 

Notulen 23-05-2016 
 
Aanwezig: Nick Gierveld  Secretaris Sharon Nijhoff  Penningmeester  
 Marjan Hilberink  Lid  Diana Nieuwenhuis  Lid 
  

1. Opening 
 

2. Vaststelling notulen van 2 mei 2016 
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd 
 
3. Ingekomen post 

- ING; controleren gegevens (Sharon en Nick hebben de wijzigingen doorgegeven)  
- Geboortekaartje Stef (ouders Huub en Linda Reterink)  

 
4. Ledenstand (231) 

Bedankt: 

- Meijke Regtuijt  
- Sophie Hagedoorn 
- Stijn Harbers 
- Willard Bennink 
- Linde Poppe 
- Isa Huiskes 
- Dini Harzevoort 
- Maurice Mulder  

 
Adreswijziging: 

- Kees en Maartje de Kock naar; De Aa 57, 7642 HA Wierden 
 

5. Attenties (bloemen/kaartjes)  
Janny Hakvoort heeft Herman Michel bezocht.  
 
6. Mail 

- Marjan heeft de KNKV gemaild hoe wij als vereniging een bericht kunnen krijgen als scheidsrechters 
een jubileumjaar behalen. We ontvangen hierover deze week bericht.  

- Servicemeting ontvangen via KNKV; deze is ingevuld tijdens de vergadering. 
 

7. Actiepunten actueel, doorlopend, openstaande langdurig en afgesloten 

- Korfbalpalen; Marjan heeft een bedrijf gemaild met vragen omtrent het plaatsen van korfbalpalen op 
de schoolpleinen. Marjan neemt nog weer contact met dit bedrijf op.  

- Clubbladschrijfster; er is tot op heden nog niemand gevonden om het stokje over te nemen. We 
proberen als bestuur nog enkele mensen te benaderen. Als er niemand gevonden wordt brengen we 
dit onderwerp in tijdens de ALV. 

- Zaterdag 28 mei (laatste wedstrijd), cadeaus zijn gehaald. Diana doet namens het bestuur een 
woordje. 
 

8. TC;   
BEEZ:  
KC;     
Sponsoring 

 
9. Financiën  
10. Diverse punten 

 
11. Rondvraag 

- Sharon 
o Janny Hakvoort heeft aangegeven bij Leny te willen stoppen met de attenties bezorgen bij 

de leden.  
o Fietspad richting clubgebouw wordt steeds smaller door zand op het pad. Diana geeft aan dit 

weg te willen halen.  
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o Er wordt glasvezel aangelegd vanaf de rotonde naar het buitengebied. Dit hebben we 
vernomen via John Reterink. Misschien is het een idee hier in de toekomst gebruik van te 
gaan maken. We houden dit in de gaten.  

G-SPORTDAG 

Op donderdag 13 oktober 2016 wordt er in de sporthal "Dikken" van 16:00 uur tot 20:00 uur weer een  
G-sportdag (voor mensen met een beperking) georganiseerd. Hier verlenen meerdere verenigingen hun 
medewerking aan, ook Blauw Zwart is weer van de partij. Dit evenement is ook voor onze leden, jullie 
mogen allemaal komen kijken/ mee doen jong en oud!! 
 
Ik ben op zoek naar mensen die op donderdag 13 oktober 2016 van 16:00 uur tot 20:00 uur willen helpen bij 
het onderdeel korfbal. Kun je niet het gehele blok maar je hebt wel een uurtje tijd, dan ben je ook van harte 
welkom. Alle hulp is welkom!! 
 
Kun je helpen, meld je dan aan bij: 
Diana Nieuwenhuis 
06-46688925 
 

SCHOONMAAKROOSTER 1E HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017 

 
Graag willen we onze accommodatie schoon hebben en houden. Dit kan niet zonder hulp van u/jou. 
Wij vragen u daarom heel vriendelijk om onderstaand schema in acht te nemen en tevens uw/jouw 
verantwoordelijkheid. 
Wij gaan ervan uit dat u/jullie zelf als ouder verantwoordelijk genoeg bent/zijn om met andere ouders van het 
team van uw kind een avond te plannen, in de week dat u/jullie aan de beurt bent/zijn, om schoon te maken.  
 
SAMEN ontvangen we gasten en SAMEN maken we schoon!! 
 
Het schoonmaakrooster hangt in de keuken, hierop staan de werkzaamheden. Graag deze afvinken. 
We hebben een wekelijks en maandelijks schoonmaakrooster. Dit om alles schoner te houden. 
De schoonmaak middelen staan in de kast, in het voorraadhokje naast de keuken. 
 
Tevens het vriendelijke verzoek aan de verschillende teams om op zaterdag na de wedstrijd de kleedkamers 
schoon te maken.  
 
Als er vragen zijn of suggesties mag je altijd mailen!! kcblauwzwart@gmail.com 
 

Wekelijkse schoonmaak Team: Maandelijkse 
schoonmaak 

Team: Kleedkamers Team: 

Week 38: 19 t/m 24 sep D1   Week 38: 19 t/m 24 sep C2 

Week 39: 26 sep t/m 1 okt C1   Week 39: 26 sep t/m 1 okt 1+2 

Week 40: 3 okt t/m 8 okt C2   Week 40: 3 okt t/m 8 okt 4 

Week 41: 10 t/m 15 okt A1 Week 41: 10 t/m 15 okt ALLEN Week 41: 10 t/m 15 okt 1+2 

 
!!! ALVAST BEDANKT VOOR UW/JOUW HULP !!! 

 

KANTINEDIENSTEN ZATERDAGEN 1E HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017 

 
Hallo allemaal, 
 
De competitie is weer van start gegaan. 
Ook voor de 1e helft van het veldseizoen 2016-2017  zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen 
met kantinediensten draaien, zodat een ieder kan worden voorzien van een hapje en een drankje. 
 
Voor de volgende data/tijden zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen, zie ook de rood gearceerde 
momenten in het volledige onderstaande schema: 
 
24-09-2016 12.00 uur – sluit 1 persoon 
 

mailto:kcblauwzwart@gmail.com
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01-10-2016 12.30 uur – sluit 2 personen 
 
08-10-2016 09.15 uur – 12.30 uur 2 personen 
08-10-2016 12.30 uur – sluit 1 persoon 
 
15-10-2016 12.30 uur – sluit 2 personen 
 
Wij zien uw/jouw aanmelding zeer graag tegemoet via email kcblauwzwart@gmail.com of via 
telefoonnummer 06-42220101 (Gerdien de Jong). 
 
Een aantal data is reeds ingevuld. Kijk alvast wanneer je team aan de beurt is, zodat je niet voor een 
verrassing komt te staan.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Kantinecommissie Korfbalvereniging Blauw Zwart, 
Wim Spenkelink, Gerdien de Jong, Nicolien Prumers, Edgar Korf, Jan Eding 

 

OVERZICHT KANTINEDIENSTEN ZATERDAG 1E HELFT VELD SEIZOEN 2016-2017 

            

24-9-2016 Blauw Zwart E2 HKC (He) E1 10:00 Blauw Zwart 2 09:15 - 12:00 

24-9-2016 Blauw Zwart E1 TOP (V) E1 10:00    

24-9-2016 Blauw Zwart D2 DOS-WK D1 11:00    

        

24-9-2016 Blauw Zwart D1 HHV D1 12:00 ?????????????????????????? 12:00 - sluit 

24-9-2016 Blauw Zwart C2 Amicitia C2 13:00     

            

1-10-2016 Blauw Zwart C1 UNI C1 10:00 Blauw Zwart 1 09:15 - 12:30 

1-10-2016 Blauw Zwart A1 HKC (He) A2 11:00    

        

1-10-2016 Blauw Zwart 3 SDO (W) 2 12:30 ?????????????????????????? 12:30 - sluit 

1-10-2016 Blauw Zwart 2 SKF 5 14:00 ??????????????????????????   

1-10-2016 Blauw Zwart 1 DWA/Argo 1 15:30     

            

8-10-2016 Blauw Zwart E3 Amicitia E4 10:00 ?????????????????????????? 09:15 - 12:30 

8-10-2016 Blauw Zwart E2 Juventa E3 10:00 ??????????????????????????   

8-10-2016 Blauw Zwart E1 UNI E1 10:00    

8-10-2016 Blauw Zwart D2 Achilles (A) D2 11:00    

8-10-2016 Blauw Zwart C2 Zwart Wit (D) C1 11:00    

      

8-10-2016 Blauw Zwart D1 Elko D1 12:00 ?????????????????????????? 12:30 - sluit 

8-10-2016 Blauw Zwart 4 Sparta (Zw) 5 14:00     

            

15-10-2016 Blauw Zwart 2 DOS-WK 4 14:00 ?????????????????????????? 12:30 - sluit 

15-10-2016 Blauw Zwart 1 MN en W 1 15:30 ??????????????????????????   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kcblauwzwart@gmail.com
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 17 SEPTEMBER 2016 

 

Blauw Zwart 1 – Vlug & Vaardig 1 
Blauw Zwart ondanks verlies toch trots 
 
Dat de wedstrijd voor de korfballers van Blauw Zwart lastig ging worden, was vooraf al duidelijk. Het Friese 
Vlug en Vaardig had vooraf nog maar één wedstrijd gespeeld in de competitie en deze was in gelijke stand 
geëindigd, maar door resultaten uit het verleden wisten de Wierdenaren dat er afgelopen zaterdag een 
bijzonder gedreven ploeg op het veld stond. Blauw Zwart had daarentegen al twee wedstrijden gespeeld, 
waarvan de eerste verdiend werd gewonnen en de laatste na een bloedstollend spannende laatste minuut 
nipt werd verloren. 
 
Blauw Zwart was deze zaterdag niet de enige die met een onlangs veranderd team in de basis begon. 
Weliswaar hadden de Friezen uit Garyp in een mindere mate een wijziging doorgevoerd bij hun basisachttal, 
maar de verandering werd na aankomst van de tegenstanders direct opgemerkt. De voorbespreking van de 
wedstrijd was duidelijk: na de zure nederlaag van vorige week, kon men niks anders doen dan hard werken, 
knokken voor elke bal en vooral elkaar voorthelpen, want dat is het belangrijkste waar Blauw Zwart 1 de 
afgelopen weken als collectief aan heeft gewerkt en waarop ze willen voortborduren. De persoonlijke 
tegenstanders werden nog even benoemd, zodat het voor de nieuwelingen in de formatie van de 
Wierdenaren direct duidelijk was hoe hun tegenstanders ze het moeilijk zouden proberen te maken. 
Gefocust en vol met passie begonnen ze dan ook aan de voorbereiding. 
 
Toch was het na het eerste fluitsignaal al duidelijk dat Blauw Zwart weinig in de melk te brokkelen had. Een 
snelle 0-2 achterstand was het resultaat, waarna er af en toe werd gescoord van Wierdense zijde. De 
Friezen sleepten daarentegen veel meer doelpunten uit de eerste helft en dat leidde ertoe dat het na twintig 
minuten spelen al duidelijk was wie de wedstrijd ging winnen. Een enkeling zakte de moed al vroeg in de 
schoenen, waardoor de achterstand nog veel groter werd dan het al was. Toch pikte Blauw Zwart hier en 
daar nog een doelpuntje mee, maar er kan gerust gezegd worden dat de vijf doelpunten in de eerste helft 
toch echt veel te weinig waren. Ongeconcentreerd verdedigen en onafgemaakte kansen brachten de rust 
stand op 5-15. 
 
Flink balend zocht men de kleedkamers op, maar na een stevige peptalk kwamen de korfballers met 
opgeheven hoofd naar buiten. Er zou gestreden worden in de tweede helft, late dat duidelijk zijn! De formatie 
onder leiding van Hilco Borger wist dat er wedstrijden aankwamen waarin ze weinig te zeggen hadden, maar 
daarom was vooraf ook afgesproken dat ze dit als een leerproces zouden zien. Het was dan ook 
noodzakelijk om na rust weer op een fictieve 0-0 stand te beginnen. Strijdkracht blijven tonen, leren van 
fouten en samen speelminuten maken waren de belangrijkste doelen van de tweede helft. 
 
Zogezegd begon Blauw Zwart aan de tweede helft van de wedstrijd. De openingstreffer was dan ook van de 
thuisploeg. Toch kon de Friese doelpuntenmachine niet helemaal aan banden worden gelegd, maar het was 
duidelijk dat het spelbeeld in de tweede helft veel beter was. Er werd vaker gescoord en dat zorgde ervoor 
dat Blauw Zwart ondanks de ernstige achterstand nog hoop en moed bleef houden op een waardige 
eindsprint. De spelers mochten van hun coach trots zijn op de laatste 35 minuten, er was namelijk veel beter 
korfbal op de mat gelegd. Zeker wanneer er terug wordt gekeken naar resultaten uit vorige jaren tegen 
dezelfde ploeg, kan men stellen dat er met een 14-27 eindstand een goede pot is gespeeld. Immers 
hetzelfde resultaat werd vorig jaar behaald, maar toen stonden er aan de Wierdense zijde nog wel de 
scorende vertrouwde krachten in het veld, die sinds afgelopen zomer een stapje terug hebben gedaan. Al 
met al kan er worden gesteld dat er nog veel doelen te behalen vallen voor Blauw Zwart, maar dat er met de 
volledige selectie ook veel geleerd is uit deze wedstrijd, waar in de tweede helft de veranderde doelstelling 
compleet werd nageleefd.  

 
Blauw Zwart C1 – TOP C1 
 
We verloren al gauw de bal en TOP zet snel een aanval op, daardoor kwam TOP via een doorloopbal op 
voorsprong 0-1. We missen een paar schoten. Kort daarna scoort TOP weer met een doorloopbal 0-2. 
Blauw Zwart begint de aanval beter op te zetten. Door een doorloopbal van Björn wordt de stand 1-2. Bij rust 
is de stand 1-4 voor TOP. In de tweede helft vergroot TOP de voorsprong en verliezen we uiteindelijk  met  
1-9. Hopelijk volgende een betere uitslag wanneer we weer tegen TOP moeten spelen. 
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HHV D1 – Blauw Zwart D1 
 
Vanmorgen om 8:45 uur zijn we met goede moed vertrokken naar Hollandsche Veld voor de wedstrijd tegen 
HHV. Deze week hebben we een aantal zieken gehad in het team maar iedereen was nu weer aanwezig bij 
deze wedstrijd. De scheidsrechter liet de wedstrijd wat eerder beginnen zodat het team helaas geen tijd had 
om warm te lopen. De tegenstander was wel opgewarmd want zij konden al na 5 minuten de 1-0 scoren. In 
het eerste kwart deed Maartje de Kock nog een twee goede pogingen om te scoren maar helaas ze gingen 
niet in de korf. In de tweede kwart had Blauw Zwart ook paar mooie kansen van Niels en ook van Anne en 
Maartje Sjoers maar helaas wilden de bal deze keren ook niet in de korf.  
Na de pauze liep het bij de tegenstander beter, we kregen een strafworp tegen en HHV scoort 2-0.  Daarna 
kreeg Blauw Zwart de bal terug en werd meteen de aanval ingezet en kon Mirthe Marit scoren, 2-1.  
Vervolgens krijgt Mirthe Marit weer een kans maar deze keer wilde de bal niet in de korf. Na balverlies van 
Blauw Zwart ging HHV weer in de aanval en met een mooi afstandsschot maakte HHV 3-1.  Mirthe Marit 
maakte nog een mooi schot maar helaas rolde de bal van de rand af.  In het vierde kwart liep het niet lekker 
bij Blauw Zwart, HHV kon 3 minuten voor het einde nog 4-1 scoren, daarna kreeg Blauw Zwart toch nog 
twee kansen middels strafworpen maar helaas werden beiden gemist. Een beetje teleurgesteld verliet het 
team het veld. Volgende week kan het team revanche nemen want dan is HHV weer de tegenstander maar 
dan thuis.   
 

DOS WK D1 – Blauw Zwart D2 
 
Zoals iedere week, gingen we vol goede moed op pad. Dit keer was Enschede de bestemming en DOS-WK 
de tegenstander. Terwijl de kinderen zich voorbereidden op de wedstrijd, gingen de ouders lekker op het 
terras bij de kantine aan de koffie. Het was gezellig en de sfeer zat er lekker in. We waren er helemaal klaar 
voor. 
 
De wedstrijd begon en voor we er erg in hadden, stonden we met 2-0 achter. Oeps... We moesten blijkbaar 
toch nog een beetje waker worden. Toch scoorde Luuk na enkele minuten de 2-1. Het was een heel mooi 
afstandsschot, loepzuiver raak. Door dat punt kwamen we weer beter in de wedstrijd. DOS-WK maakte 
weliswaar de 3-1, maar Milou scoorde ook snel daarna de 3-2. Het wordt een echt spannende wedstrijd, 
ondanks dat DOS-WK uitloopt naar 4-2. Maar dan is het weer de beurt aan Blauw Zwart. Amy weet een 
strafworp te benutten en brengt de stand op 4-3. 
Maar oh, wat zijn ze bij DOS-WK toch trefzeker: ze kunnen prachtig schieten van afstand en lopen uit naar 
6-2. Ze hebben handige trucjes in het zogenaamd 'afsnijden' van de tegenstander, waarmee ze na enige tijd 
de stand tot 7-3 weten te brengen voor rust. 
 
Heel knap weet Blauw Zwart zich tijdens de rust weer op te laden na bemoedigende woorden van de 
trainsters Dorien en Manon. De wedstrijd begint weer en binnen welgeteld 11 seconden scoort Milou: 7-4. 
De verdediging doet uitstekend werk en voorkomt dat DOS-WK scoort. 
Ook de aanval speelt goed samen en weet voldoende kansen te creëren. Thijs schiet terwijl de tegenstander 
verdedigt, maar het punt telt toch. Dus met een klein gelukje komen we op 8-4.  
Het zelfvertrouwen van Blauw Zwart groeit zienderogen. De aanval creëert echt veel kansen, maar de bal wil 
er niet in. Na vele pogingen van de hele aanvalsploeg, weet Luna uiteindelijk te scoren waarmee ze de stand 
op 8-5 brengt. 
Deze tweede helft is Blauw Zwart echt de bovenliggende partij; DOS-WK komt er eigenlijk niet meer aan te 
pas.  
We weten de kansen te benutten: Luuk scoort 8-6 en Thijs weet de 8-7 op zijn naam te zetten.  
Met nog slechts 3 minuten op de klok is het uitermate spannend. "Het kan nog!" Roepen we vanaf de kant. 
Maar de tijd is te kort. De eindstand blijft 8-7, maar met toch een goed gevoel verlaten we het veld. We 
dachten de wedstrijd uit handen te hebben gegeven bij de 8-4 achterstand, maar wisten ons super goed 
terug te vechten. 
Echt een compliment voor het spel. Vooral in de tweede helft waren jullie samen super goed! Een leuke, 
spannende wedstrijd om naar te kijken. Ook jullie plezier in het korfballen is duidelijk zichtbaar. Prachtig om 
te zien! Het spelen in 2 vakken, wat jullie pas sinds 3 wedstrijden doen, gaat jullie goed af. Jullie ontwikkelen 
je goed binnen de D2. Ga zo door!  

 
Top E1 - Blauw Zwart E1 

Na vorige week te hebben gewonnen van UNI E1 (0-13) moesten we afgelopen zaterdag aantreden tegen 
Top E1. Het verzamelen van dit topteam was wederom op de grote parkeerplaats bij het spoor. Omstreeks 
9.15 uur vertrokken we met 4 personenauto's richting Vroomshoop. Deze zaterdag was Vroomshoop bijna 
afgesloten van de buitenwereld. Dit kwam door de rally en triatlon. Er was 1 toegangsweg om het dorp en 
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het korfbalveld gemakkelijk te bereiken. Zelfs hier stonden nog 2 mensen verkeer te regelen.  
Aangekomen bij het veld gingen de spelers van Blauw Zwart zich klaar maken voor de wedstrijd. De 
meegereisde supporters gingen in de kantine koffie en thee drinken. Door Aniek en Kim werden de laatste 
aanpassingen en strategieën besproken met het team. Iets voor 10.00 uur begon het team met warmlopen. 
De tegenstander was op dat moment ook aan het warmlopen. Wat direct opviel was de enorm lange jongen 
bij Top. De jongen stak overal met kop en schouders ver boven uit. Om 10.00 uur stonden de teams klaar 
voor de wedstrijd. De enorm lange jongen begon ook. Iris N. kreeg de taak om deze jongen te gaan 
verdedigen. Top E1 kwam goed uit de startblokken. Met name door het spel van die lange jongen kon Top 
een voorsprong van 3-0 opbouwen. Blauw Zwart E1 deed ontzettend hun best. Zij vochten niet als kleine 
poesjes maar als gevaarlijke leeuwen. Ze probeerden de bal snel rond te laten gaan. Ze renden zich de 
benen uit het lijf. Dit geweldige spel, mede door de 2 coaches en de supporters aan de zijlijn, resulteerde in 
2 doelpunten (3-2). Helaas konden onze toppers niet voorkomen dat net voor het eind van het eerste blok 
toch nog werd gescoord door Top (4-2). Zowel bij Top als bij Blauw Zwart werd er gewisseld. Bij Top ging de 
lange jongen aan de kant. De scheidsrechter floot in voor het tweede blok. In dit blok was duidelijk te zien 
wat die lange jongen allemaal ontregelde in het team van Blauw Zwart. Want al snel scoorden wij (4-3). 
Blauw Zwart E1 had door dat er nu meer te halen was (trouwens de supporters ook). De Blauw Zwarters 
gaven vol gas en al snel werd er weer gescoord (4-4). Ook wist Top de korf nog een keer te vinden (5-4). 
Direct daarna pakten wij het scoren weer op. Door de juiste mensen de bal te geven en te laten schieten 
werd er 3 keer gescoord. Een welverdiende ruststand van 5-7 was het resultaat. Het tweede blok was een 
mooie inhaalrace van 4-2 naar 5-7, iets om trots op te zijn. 
Tijdens de rust hebben Kim en Aniek het team weer van de nodige informatie voorzien. Terwijl de 
supporters, met hun droge kelen van het aanmoedigen, de kantine weer opzochten voor een lekker kopje 
koffie en thee. De strijders kwamen het veld weer oplopen. Spelers en supporters hadden alle strategieën 
doorgesproken en waren klaar voor het volgende blok. Het derde blok begon en ook de lange jongen stond 
weer in het veld. Iris N. stond wederom tegenover hem. Het spel van Top was nu weer makkelijk.  Maar wat 
ontzettend mooi om te zien was dat het hele team van Blauw Zwart zich inzette om het de tegenstanders zo 
moeilijk mogelijk te maken. Ondanks deze strijd konden ze helaas niet voorkomen dat er door Top gescoord 
werd (6-7). Zelf wisten wij met veel inzet en doorzettingsvermogen de korf ook weer te vinden (6-8). Gelukkig 
weer 2 doelpunten voorsprong. De strijd ging vervolgens over en weer. Door een goede verdediging van alle 
Blauw Zwarters werden de doelpunten van Top afgekeurd. De enorme inzet dus beloond en terecht. Helaas 
kregen we aan het einde van dit blok nog een schot om de oren (7-8). Wat een spannende strijd voor 
spelers en coaches, maar ook voor de supporters. De stembanden hielden het bijna niet meer. Het vierde en 
dus laatste blok begon. Dat was de spelers van Blauw Zwart waarschijnlijk goed duidelijk gemaakt. 
Doorgaan met hetgeen ze deden. Strijden voor de bal en doelpunten maken. Direct bij de start van het 
vierde blok werd er gescoord met een afstandschot (7-9). Vervolgens ging het spel over en weer, soms met 
lange ballen maar af en toe konden  we bal niet eens kwijt. Top wist nog 1 keer te scoren (8-9). Nog 1 
doelpunt voor...oh wat spannend. Blauw Zwart bleef goed combineren en hierdoor kregen wij mooie kansen. 
De schutters van Blauw Zwart hadden nog wat energie over. Er werd geschoten van grote afstanden. Het 
resultaat was dat er 3 keer op grote afstand werd gescoord (8-12). 
Hierna werd er door de scheids afgefloten. Gewonnen :) 
Het was een ontzettend mooie wedstrijd om te zien. Wat een strijd en doorzettingsvermogen van deze 
Blauw Zwarters, zowel aanvallend als verdedigend. 
Volgende week moet Blauw Zwart E1 wederom tegen deze lastige tegenstander. Hopelijk zal het weer zo'n 
leuke wedstrijd worden. 

HKC E1 – Blauw Zwart E2 
 
Vandaag een mooie wedstrijd van E2! 
Ze vertrokken vol goede moed naar Hengelo voor wedstrijd tegen Juventa E3. Er werd heel goed 
samengespeeld en al vrij vlot maakte Meike 2 punten. Juventa scoorde vervolgens ook. 
Evelien speelde de bal prachtig aan waardoor Annelien kon scoren gevolgd door Lotte. De bal ging mooi 
rond en er werd goed verdedigd. 
Annelien scoorde vervolgens 3x. Dat liet Juventa niet zomaar gebeuren en zij scoorden ook. Inmiddels was 
het 7-2 voor onze E2. Meike liet de bal vervolgens ook door de korf zakken gevolgd door Maaike die ook 2x 
scoorde. Het eindpunt werd gemaakt door Sjoerd. De stand werd uiteindelijk 11-2. Een prachtige wedstrijd 
om te zien waar alle kinderen een heel mooi samenspel lieten zien! Op naar de volgende wedstrijd, ze 
hebben er zin in! 
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Blauw Zwart E3 – Kios’45 E1 
 
We spelen thuis tegen KIOS'45 E1. 
Een spannende wedstrijd, er wordt aan alle 
twee de kanten goed verdedigd en hierdoor 
wordt er ook heel lang geen punt gescoord. 
Maar in de 4de kwart gaat de bal er toch in. 
Het eerste punt scoort Amber en als of dat nog 
niet mooi genoeg is, scoort Yorik 2 keer en dat 
wordt dan ook de  
eindstand 3-0. 
 
Het was een mooie en spannende wedstrijd 
om naar te kijken.  
 

UITSLAGEN 17 SEPTEMBER 2016 

 

Blauw Zwart 1 Vlug & Vaardig (G) 1 14-27 
Blauw Zwart 2 Dalto/BNApp.nl 7 20-13 
Blauw Zwart 3 Oranje Zwart 4 16-12 
Blauw Zwart 4 Oranje Zwart 6 15-5 
Blauw Zwart A1 KIOS (R) A2 12-10 
Blauw Zwart C1 TOP (V) C1 1-9 
Amicitia C2 Blauw Zwart C2 6-1 
HHV D1 Blauw Zwart D1 4-1 
DOS-WK D1 Blauw Zwart D2 8-7 
TOP (V) E1 Blauw Zwart E1 8-12 
HKC (He) E1 Blauw Zwart E2 2-11 
Blauw Zwart E3 KIOS '45 E1 3-0 

   

WEDSTRIJDWIJZIGING 8 OKTOBER BLAUW ZWART C2 

 
De tijd van onderstaande wedstrijd is gewijzigd.  
Blauw Zwart C2 – Zwart Wit C1 op zaterdag 8 oktober 2016 
De tijd is verzet van 13:00 uur naar 11:00 uur. 
 

SCHEIDSRECHTERS OVERZICHT 1E HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017 

 
Hieronder staan de scheidsrechters voor de komende weekenden van het 1e helft veldseizoen vermeld. 
Als je de aangewezen wedstrijd niet kunt fluiten, dan is het de bedoeling dat je zelf voor een 
vervanger zorgt. Het is belangrijk deze wijziging door te geven i.v.m. de koppeling aan het digitale 
wedstrijdformulier. Wijziging doorgeven aan Bianca Loesman (bnloesman@gmail.com). 
 
Zoals jullie in het overzicht kunnen zien is er 1 wedstrijd waar geen scheidsrechter voor aangewezen is. De 
reden hiervoor is dat het niet gecombineerd kan worden met de overige teams van Blauw Zwart. Voor deze 
2 wedstrijden is een tijdswijziging voorgesteld. Als de wijziging geaccepteerd wordt dan kun je zien wie deze 
wedstrijd wel fluit.  
 

Zaterdag 24 september 2016 Scheidsrechter 

24-9-2016 13:00 Blauw Zwart C2 - Amicitia C2   -???- 

24-9-2016 11:00 Blauw Zwart C2 - Amicitia C2 
Bart Eshuis 
Tijdstip nog niet helemaal duidelijk 

24-9-2016 12:00 Blauw Zwart D1 - HHV D1 Jan Eding 

24-9-2016 11:00 Blauw Zwart D2 - DOS-WK D1 Annika Manshanden 

24-9-2016 10:00 Blauw Zwart E1 - TOP (V) E1 Gerdien de Jong 

mailto:bnloesman@gmail.com
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24-9-2016 10:00 Blauw Zwart E2 - HKC (He) E1 Lieke Roeloffzen 

    

Zaterdag 1 oktober 2016 Scheidsrechter 

1-10-2016 15:30 Blauw Zwart 1 - DWA/Argo 1 Emiel Gierveld 

1-10-2016 14:00 Blauw Zwart 2 - SKF 5 Tom Schippers 

1-10-2016 12:30 Blauw Zwart 3 - SDO (W) 2 Hans Reterink 

1-10-2016 11:00 Blauw Zwart A1 - HKC (He) A2 Daan Hendriks 

1-10-2016 10:00 Blauw Zwart C1 - UNI C1 Mark Wild 

    

Zaterdag 8 oktober 2016 Scheidsrechter 

8-10-2016 14:00 Blauw Zwart 4 - Sparta (Zw) 5 Hans Reterink 

8-10-2016 11:00 Blauw Zwart C2 - Zwart Wit (D) C1 Nick de Leeuw 

8-10-2016 12:00 Blauw Zwart D1 - Elko D1 Art Geerling 

8-10-2016 11:00 Blauw Zwart D2 - Achilles (A) D2 Rens Dam Wichers 

8-10-2016 10:00 Blauw Zwart E1 - UNI E1 Marjan Gierveld 

8-10-2016 10:00 Blauw Zwart E2 - Juventa E3 Martijn ten Harkel 

8-10-2016 10:00 Blauw Zwart E3 - Amicitia E4 Lisette Seppenwoolde 

    

Zaterdag 15 oktober 2016 Scheidsrechter 

15-10-2016 15:30 Blauw Zwart 1 - MN en W 1  

15-10-2016 14:00 Blauw Zwart 2 - DOS-WK 4  

 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 24 SEPTEMBER 2016 

 

Pallas '08 1 Blauw Zwart 1 15:30 Sportcomplex Nylan 
KVZ 4 Blauw Zwart 2 15:30 Sportcomplex Zuidveen 
Oranje Zwart 4 Blauw Zwart 3 14:00 Sportpark De Marslanden 
Oranje Zwart 6 Blauw Zwart 4 15:30 Sportpark De Marslanden 
KIOS (R) A2 Blauw Zwart A1 12:00 Sportpark De Kiosk 
TOP (V) C1 Blauw Zwart C1 11:30 Sportpark De Bosrand 
Blauw Zwart C2 Amicitia C2 13:00 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart D2 DOS-WK D1 11:00 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart D1 HHV D1 12:00 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart E1 TOP (V) E1 10:00 Sportpark 't Lageveld 
KIOS '45 E1 Blauw Zwart E3 09:45 Veld KIOS 
Blauw Zwart E2 HKC (He) E1 10:00 Sportpark 't Lageveld 

 
 
 

» Kopij zondag voor 16.00 uur mailen naar clubbladbz@hotmail.com « 
» Clubblad per mail ontvangen, mail naar clubbladbz@hotmail.com « 

mailto:clubbladbz@hotmail.com
mailto:clubbladbz@hotmail.com

