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BELANGRIJKE INFORMATIE
GEPLANDE ACTIVITEITEN

-

13 oktober 2016

G-sportdag van 16.00 uur tot 20.00 uur

-

28 oktober 2016
28 oktober 2016
25 november 2016
3 februari 2017
10 maart 2017
17 april 2017
12 mei 2017
9 - 10 -11 juni 2017
24 juni 2017

Dropping voor de A en C jeugd
Filmavond voor de D jeugd
Sinterklaas voor de E jeugd
Vossenjacht voor alle jeugd
Escape room voor de A en C jeugd
Eieren zoeken voor de D en E jeugd
Zwemmen voor alle jeugd
Jeugdkamp voor alle jeugd
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
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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
BLAUW DRUIF 1
Het is weer zover de nieuwe blauwe druif is weer in aantocht. Je kunt tot 10 oktober je kopy sturen
naar : henk_korf@hetnet.nl
Redactie : Lieke, Monique, Aniek , Art, Andre, Henk
JAARPLANNING REDACTIE BLAUWE DRUIF

Jaarplanning Blauwe Druif seizoen 2016/2017
3/4 sept.
15/16 okt.

1e competitieronde 1e helft veld
Laatste competitieronde 1e helft veld

maandag 24 okt.
kopy 10 okt.

Uitkomen Blauwe Druif 1

red.verg. dond. 22 sept.(sportpark)

maandag 19 dec.

Uitkomen Blauwe Druif 2

12/13 nov.
11/12 mrt.

1e competitieronde zaal
Laatste competitieronde zaal

maandag 20 mrt.

Uitkomen Blauwe Druif 3

1/2 april
27/28 mei

1e competitieronde 2e helft veld
Laatste competitieronde 2e helft veld

maandag 19 juni

Uitkomen Blauwe Druif 4

red.verg. ma. 21 nov.(Henk)

red.verg. ma. 20 febr.(Andre)

red.verg. ma. 29 mei( Henk)

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.
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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:

Week 40: 3 okt t/m 8 okt
Week 41: 10 t/m 15 okt

C2
A1

Maandelijkse
schoonmaak

Team:

Kleedkamers

Team:

Week 41: 10 t/m 15 okt

ALLEN

Week 40: 3 okt t/m 8 okt
Week 41: 10 t/m 15 okt
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!!! ALVAST BEDANKT VOOR UW/JOUW HULP !!!
KANTINEDIENSTEN ZATERDAGEN 1E HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017
Hallo allemaal,
Het einde van de 1e helft veldcompetitie seizoen 2016-2017 is alweer in zicht.
Alleen voor a.s. zaterdag 8 oktober
Van 09.15 uur tot 12.30 uur
Van 12.30 uur tot sluit

2 personen en
1 persoon

Zoeken wij nog mensen/vrijwilligers die willen helpen met kantinediensten draaien, zodat een ieder kan
worden voorzien van een hapje en een drankje.
Wij zien uw/jouw aanmelding zeer graag tegemoet via email kcblauwzwart@gmail.com of via
telefoonnummer 06-42220101 (Gerdien de Jong).
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
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 Dineke Altena

15-10-2016 Blauw Zwart 1

MN en W 1

15:30 Jannie Bom

12:30 - sluit

WEDSTRIJDVERSLAGEN 1 OKTOBER 2016

Blauw Zwart 1 – DWA/Argo 1
Wierdenaren pakken een punt
Nadat het eerste van Blauw Zwart haar eerste wedstrijd van het seizoen verrassend had gewonnen, volgden
er drie wedstrijden die allen verloren gingen. Het werd dus weer hoog tijd voor een goed resultaat. De eerste
mogelijkheid hiervoor diende zich afgelopen zaterdag aan, thuis tegen DWA/Argo 1. Het team uit Winsum en
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Bedum hadden tot nu toe evenals de Wierdenaren slechts twee punten behaald. Je zou het een duel en de
kelder van de poule kunnen noemen, maar de realiteit is dat het seizoen nog jong is. Eén of twee goede
resultaten kunnen er voor zorgen dat je als team in de bovenste helft van de klassering terecht komt. Voor
beide teams stond er dus genoeg op het spel. Op papier doen beide teams weinig voor elkaar onder;
DWA/Argo heeft meer gescoord dan Blauw Zwart, maar de verdediging van de Wierdenaren laat er minder
door. Een dik verdiende zege van het tweede team had de toon die middag gezet en het eerste nam het
stokje goed over. Binnen vier minuten na aanvang van de wedstrijd stonden zij al met 3-0 voor. Elke
doelpoging was raak, maar hiermee was ook meteen het kruit verschoten. Net als in de vorige wedstrijd
ontbrak het de Wierdenaren aan scorend vermogen. Kansen creëren was niet het probleem, maar de bal
wilde er simpelweg niet in. Dit gaf DWA/Argo de kans om langs zij te komen en met vier doelpunten op rij
namen zij de voorsprong over. Pas na een kwartier hadden de blauwhemden weer een antwoord. Een
kansje en een afstandsschot werden verzilverd, maar ook dit bleek een tijdelijke opleving. Wederom kreeg
Blauw Zwart vier doelpunten om de oren. Vlak voor rust werd de achterstand tot twee doelpunten
teruggebracht (6-8). Al met al haperde de motor van Blauw Zwart driekwart van de eerste helft. Indien er
eenzelfde tweede helft zou volgen, dan konden zij een goed resultaat wel op hun buik schrijven. Dit was
gelukkig niet het geval. De thuisploeg leverde vanaf het begin van de tweede helft veel strijd en liet de Friese
combinatie niet meer los. Langzaam maar zeker kreeg Blauw Zwart meer grip op de tegenstander. Tien
minuten voor het einde van de wedstrijd werd de voorsprong ongedaan gemaakt. Helaas zat het niet mee
voor de thuisploeg. Bij een stand van 12-11 werd een glaszuiver afstandsschot afgekeurd, waarna in de
tegenstoot een onterecht doelpunt werd goedgekeurd. In plaats van hiermee de wedstrijd in het slot te
gooien, stond het ineens weer gelijk. Niet uit het veld geslagen bleef men gaan voor de winst. Met nog even
te gaan werd de 13-12 gescoord, maar het mocht helaas niet zo zijn. In de slotminuut verzilverde DWA/Argo
een strafworp, waarmee zij met een punt konden terugreizen naar Friesland. Gezien de hele wedstrijd een
terecht resultaat. Als één van beide teams deze wedstrijd had gewonnen, dan waren het twee gestolen
punten geweest. Hoewel de Wierdenaren met een gevoel achterbleven van puntverlies, is het hoe dan ook
een goed resultaat. Na drie verloren wedstrijden is er weer een punt gepakt, waardoor het gat met de
nummer laatst is vergroot tot drie punten. Volgende week wordt er afgereisd naar Wezep, voor een treffen
met Rood-Wit. Dit team is Blauw Zwart de laatste jaren vaker tegengekomen, waarin wisselende resultaten
zijn behaald. Het belooft een pittige wedstrijd te worden, aangezien Rood-Wit momenteel slechts één
verliespunt uit vijf wedstrijden heeft.

TOP C2 – Blauw Zwart C2
Gistermorgen gingen we vol goede moed richting
Vroomshoop. De éénnalaatste wedstrijd alweer. We speelden
een goede wedstrijd met veel kansen die we vaak hebben
benut. Annelot Julia Jarnoud Liz Jurrian 2 keer hebben
allemaal een doelpunt gemaakt voor Blauw Zwart en in de
laatste minuten scoorde TOP ook 1 keer zodat de eindstand 16 werd.
Zaterdag spelen we de laatste wedstrijd thuis.
Groeten C2

TOP D1 – Blauw Zwart D1
Op 1 oktober moest Blauw Zwart D1 weer een wedstrijd spelen. Ze stonden allemaal goed op tijd bij het
station. Ze moesten al vroeg vertrekken naar Vroomshoop om tegen Top D1 te spelen. Teun was niet mee
want hij was geblesseerd aan zijn teen dus ging niet mee, Jurre was ook geblesseerd maar ging wel mee,
maar verder was iedereen aanwezig. Eenmaal aangekomen in Vroomshoop was het alleen nog maar de
shirtjes aandoen en dan kon de warming up beginnen. Toen warming up afgelopen was moesten we alleen
nog maar even bespreken. We hadden deze keer dus maar een wissel en dat was als eerste Jacobine.
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Daarna ging wedstrijd van start en er werd bijna al direct gescoord door Top maar de bal wou er niet in.
Maar toen toch in de 5e minuut werd er met een doorloopbal gescoord jammer genoeg werd het dus 1-0.
Toen werd er nog wat met de bal overgespeeld en soms een schot of een doorloopbal maar die gingen er
niet in. Na 12:30 minuut moesten we wisselen van vak. Top mocht weer beginnen en er werd 17e minuut
alweer gescoord door Top met een doorloopbal toen werd de stand 2-0. En toen werd er nog wat
overgegooid en er waren een paar kansen maar weer in
de 20e minuut werd geschoten door Top maar jammer
genoeg was die raak toen werd het alweer 3-0. En toen
in de 24e minuut werd er eindelijk gescoord door Maartje
de Kok, toen werd het eindelijk 3-1.
Toen was de eerste helft voorbij.
Toen gingen we even naar de kleedkamer om te
bespreken en wat te drinken waarschijnlijk duurde het
iets te lang want opeens stond de scheidsrechter voor
de deur om te zeggen dat we moesten beginnen. Direct
in de 1e minuut werd er bijna gescoord door Mirte-Marit
maar het is dus jammer genoeg nog steeds 3-1. Maar al
in de 2e minuut is er een strafworp voor Blauw Zwart.
Mirjam neemt hem en is niet direct raak maar gelukkig
wordt de bal er daarna ingeschoten dus de stand is nu 3-2. In de 4e minuut wordt er een strafworp genomen
door Top maar gelukkig was die niet raak. Maar in de 6e minuut wordt er een afstandsschot genomen door
Top en is het word 4-2. En dan gebeurt er even niet echt veel meer, maar toch word er in de 10e minuut
weer gescoord door Top en toen werd de stand 5-2. Toen moesten we weer wisselen van vak.
Wij mochten uitnemen maar toch ging de bal naar het andere vak. Maar dus toen in de 20e minuut werd er
weer geschoten door Top en was raak toen werd het 6-2. En toen werd er 3 minuten later dus in de 23e
minuut gescoord door Femke. Maar jammer genoeg gebeurde daarna niets meer dus werd de
eindstand 6-3.
Vrijdag 30 september was Niels jarig en hij trakteerde na de wedstrijd op chocolaatjes.
De razende reporter,
Jurre de Boer

SDO D1 – Blauw Zwart D2
De laatste zaterdag van september vertrokken we al
vroeg richting Westerhaar. Helaas waren 2 spelers,
Reinard en Noah, geblesseerd maar waren wel
aanwezig om hun team aan te moedigen. Wat een team
spirit! Uit de E1 werd versterking geleverd door Iris Stek.
Onze dank hiervoor!
Ruim op tijd kwamen we aan in het mooie landschap
van Westerhaar met als tijd om te genieten van de
mooie groene bomen, de blauwe lucht, hier en een daar
een klein wolkje, de mooie muziek van de voetbal
vereniging en ook het weer was nog bijzonder
aangenaam voor de tijd van het jaar.

Heerlijk in het najaarszonnetje was het goed vertoeven
voor zowel meegereisd publiek als de spelers van de D2.
De tegenstander kent deze mooie omgeving al lang en is
gewoon gaan korfballen. Toen was het rust.

5

Een zware en moeilijke taak aan de coaches Dorien en Manon om de spelers
van D2 enigszins te motiveren om aandacht weer te richten op de het korfbal.
Want daarvoor waren we toch uiteindelijk zo vroeg uit bed gekomen. Na de
rust deden zij inderdaad iets meer hun best, de dames Milou en Amy liepen
de benen onder hun lijf vandaan. De eer is nog enigszins gered door 2
doelpunten.
Er is in ieder geval genoeg stof voor de trainers om de komende tijd de
trainingen mee te vullen.

Amicitia E3 - Blauw Zwart E2
De één na laatste wedstrijd moesten wij spelen tegen Amicitia
E3. Dit zou een spannende wedstrijd worden voor ons want
Blauw Zwart E2 kon misschien vandaag kampioen worden. Vol
goede moed zijn we afgereisd naar Vriezenveen. Ook zijn er
gespannen toeschouwers uit Wierden meegekomen. De
wedstrijd begint, Blauw Zwart komt al snel achter met 2-0.

Na veel kansen kregen wij de smaak te pakken en werd er toch
een paar keer door ons gescoord. 2-1 Annelien, 2-2 Evelien, 23 Maaike, 2-4 Sjoerd, 2-5 Meike en er werd nog 1x gescoord
door Amicitia 3-5. Toen was het eindelijk pauze.
Vol goede moed en veel spanning zijn we begonnen aan de
tweede helft maar er werd weer door Amicitia gescoord 4-5 en
dat was tevens hun laatste doelpunt voor deze wedstrijd. Na
goed te hebben samen gespeeld hebben wij nog 3 doelpunten
gemaakt door 4-6 Lotte, 4-7 Lotte en 4-8 Meike. Toen was de
spannende wedstrijd eindelijk voorbij en zijn ze toch kampioen
geworden. Na de wedstrijd terug naar het sportpark voor een
feestje.
Namens de ouders hebben de kinderen allemaal een mooi
bedrukt blauw T-shirt gekregen.
Van de coach/trainer een snoepzakje en van Blauw Zwart
patat, drinken en ijsmuntjes van onze sponsor Crumz.
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Dames en heer jullie hebben top gespeeld. Allemaal gefeliciteerd. Volgende week moeten we thuis tegen
Juventa E3 om 10:00 uur

Juventa E4 – Blauw Zwart E3
Om half negen staan zes kanjers en twee kanjer trainers Diana en Dorine klaar om naar Hardenberg te
vertrekken. We zijn mooi op tijd en als we zijn omgekleed kan er worden warm gelopen. De scheidsrechter
fluit en het spel is begonnen. Juventa start het spel en speelt de bal rond. Maud weet deze te
onderscheppen en door te spelen. Na een verdedigd schot is de bal weer voor Juventa. De teams hebben
om en om balbezit. Siebren staat vrij en schiet....mis, jammer. Kort daarna weet Juventa ook te schieten
maar zij missen de korf ook. De bal gaat over en weer tussen Juventa en Blauw Zwart. Er komen wat
kansen voor Blauw Zwart maar de bal rolt niet door de korf.
De tweede periode start en Juventa speelt de bal weer rond. Jorik staat vrij en schiet maar mist ook. En
weer zijn er aan beide kanten kansen. Ruststand 0-0.
Na de ranja en een portie peptalk start de derde periode. En die start goed voor Blauw Zwart. Door super
goed samenwerken scoort Siebren twee keer achter elkaar! In de vierde periode weet Maud te scoren en
staat het 0-3 en daarna 0-4. De bal gaat nog ff door het veld maar de stand veranderd niet meer. Eindstand
0-4. Famke, Floortje, Amber, Maud, Siebren en Jorik super goed gespeeld. En Diana en Dorine bedankt
voor het coachen.
UITSLAGEN 1 OKTOBER 2016
Blauw Zwart 1

DWA/Argo 1

13-13

Blauw Zwart 2

SKF 5

22-10

Blauw Zwart 3

SDO (W) 2

11-15

KIOS '45 3

Blauw Zwart 4

5-15

Blauw Zwart A1

HKC (He) A2

7-10

Blauw Zwart C1

UNI C1

4-6

TOP (V) C2

Blauw Zwart C2

1-6

TOP (V) D1

Blauw Zwart D1

6-3

SDO (W) D1

Blauw Zwart D2

12-2

Juventa E1

Blauw Zwart E1

6-5

Amicitia E3

Blauw Zwart E2

4-7

Juventa E4

Blauw Zwart E3

0-4

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).
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Donderdag 6 oktober 2016

Scheidsrechter

6-10-2016 20:15 Blauw Zwart 3 – Juventa 3

Hans Reterink

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

Hendrik Jan Hummel

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

Sander Roemers

WEDSTRIJDPROGRAMMA 6 OKTOBER 2016
Blauw Zwart 3

Juventa 3

20:15 Sportpark 't Lageveld

WEDSTRIJDPROGRAMMA 8 OKTOBER 2016
Rood-Wit 1

Blauw Zwart 1

15:30 De Brink

Reehorst '45 2

Blauw Zwart 2

14:00 Sportcomplex 't Schuttersveld

Juventa 3

Blauw Zwart 3

13:00 Sportpark Kruserbrink

Blauw Zwart 4

Sparta (Zw) 5

14:00 Sportpark 't Lageveld

NKC '51 A2

Blauw Zwart A1

11:00 Sportpark Gagelman

Blauw Zwart C2

Zwart Wit (D) C1

11:00 Sportpark 't Lageveld

DOS-WK C1

Blauw Zwart C1

11:15 Sportpark Wesselerbrink-noord

Blauw Zwart D2

Achilles (A) D2

11:00 Sportpark 't Lageveld

Blauw Zwart D1

Elko D1

12:00 Sportpark 't Lageveld

Blauw Zwart E1

UNI E1

10:00 Sportpark 't Lageveld

Blauw Zwart E3

Amicitia E4

10:00 Sportpark 't Lageveld

Blauw Zwart E2

Juventa E3

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 «
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