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CLUBBLAD 
DE BLAUWE DRUIF 

                          52e jaargang  -  nummer 22 - d.d. 4 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 wijziginge 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 
-   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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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 36: 5 sep t/m 10 sep E1-E2-
E3 

Week 36:  
5 sep t/m 10 sep 

E1-E2-
E3 

Week 36: 5 sep t/m 10 sep 3 

Week 37: 12 t/m 17 sep D2   Week 37: 12 t/m 17 sep 1+2 

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 

 
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: 
 
10-09-2016 10.30 uur – 13.00 uur  1 persoon 
  13.00 uur – 15.30 uur  1 persoon (3e sluit af) 
17-09-2016 12.30 uur – sluit 3 personen 
 

mailto:kcblauwzwart@gmail.com
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24-09-2016 12.00 uur – sluit 1 persoon 
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.  
 

OVERZICHT KANTINEDIENSTEN ZATERDAG 1E HELFT VELD SEIZOEN 2016-2017 

            

10-9-2016 Blauw Zwart C1 DOS-WK C1 11:30 ??????????? 10:30 - 13:00 

  
    

  

10-9-2016 Blauw Zwart A1 NKC '51 A2 12:30 ??????????? 13:00 - 15:30 

10-9-2016 Blauw Zwart 3 Juventa 3 12:30   3e sluit af! 

            

17-9-2016 Blauw Zwart E3 KIOS '45 E1 10:30 Blauw Zwart 4 09:30 - 12:30 

17-9-2016 Blauw Zwart C1 TOP (V) C1 11:30 
 

  

  
    

  

17-9-2016 Blauw Zwart A1 KIOS (R) A2 12:30 ??????????? 12:30 - sluit 

17-9-2016 Blauw Zwart 3 DOS-WK 5 12:30 ???????????   

17-9-2016 Blauw Zwart 2 Dalto/BNApp.nl 7 14:00 ???????????   

17-9-2016 Blauw Zwart 4 Oranje Zwart 6 14:00 
 

  

17-9-2016 Blauw Zwart 1 Vlug & Vaardig (G) 1 15:30     

            

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 D1 Elko D1 12:00 ???????????? 12:30 - sluit 

8-10-2016 Blauw Zwart C2 Zwart Wit (D) C1 13:00 
 

  

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

mailto:kcblauwzwart@gmail.com
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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 ????????????   

 
Met vriendelijke groeten, 
Kantinecommissie Korfbalvereniging Blauw Zwart, 
Wim Spenkelink, Gerdien de Jong, Nicolien Prumers, Edgar Korf, Jan Eding 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 3 SEPTEMBER 2016 

 
Blauw Zwart 1 – Invicta/Frigro 1 
Wierdenaren zorgen voor verrassing in openingswedstrijd 
 
Na een korte voorbereiding was het afgelopen zaterdag eindelijk zo ver: de eerste wedstrijd van de 
competitie. Met een wat andere opzet dan voorgaande seizoenen (twaalf spelers i.p.v. acht) en met zes 
nieuwe spelers vers uit de A-jeugd was het voor iedereen wel even wennen. Door deze verjonging is de 
vaste formatie van coach Hilco Borger namelijk flink op de schop genomen. Desalniettemin was er een 
goede voorbereiding afgeleverd, waarin veel fanatisme en enthousiasme werd getoond. Voor de 
openingswedstrijd stond er een onbekende tegenstander op het programma. Het samenwerkingsverband 
tussen de clubs Invicta en Frigro uit Friesland was afgereisd naar het warme Wierden, in de hoop om punten 
mee te nemen voor de lange terugreis. Stipt half vier werd er afgegooid door de Wierdenaren, maar het 
eerste doelpunt werd gescoord door de bezoekers. Het was erg aftasten voor beide teams in het eerste 
kwartier en dit was ook duidelijk te zien in de stand. Na een kwart wedstrijd stond het slechts 1-2 in het 
voordeel van de bezoekers. De Friezen gooiden hun hele hebben en houden in de strijd; een ware vuurdoop 
voor de jongelingen van Blauw Zwart. Bij gebrek aan arbitrair optreden hierin, zat er voor de Wierdenaren 
niks anders op dan met dezelfde fysiek de duels aan te gaan. Helaas leek het hierdoor af en toe meer op 
worstelen dan korfbal. Qua stand bleef het in het restant van de eerste helft stuivertje wisselen. Blauw Zwart 
wist de achterstand uiteindelijk weg te poetsen en mede door twee afstandsschoten van Nick de Leeuw 
werd er zo waar een verschil van twee doelpunten bewerkstelligt. Deze voorsprong was van korte duur, want 
Invicta/Frigro zocht weer de aansluiting. Zij konden echter niet voorkomen dat ze met een achterstand de 
kleedkamers moesten opzoeken, want vlak voor rust werd er wederom van afstand gescoord door de 
thuisploeg. Na vijfendertig minuten stond het 6-5. De scheidsrechter gaf in de rust aan strenger op te treden 
tegen het fysieke spel van zowel Blauw Zwart als Invicta/Frigro. Beide teams gaven hier slim gehoor aan en 
in de tweede helft werd het meer en meer een echt korfbalduel. Blauw Zwart pakte in de eerste minuten van 
de tweede helft steeds de voorsprong, maar kon niet voorkomen dat Invicta/Frigro in het kielzog bleef. Bij 
een stand van 9-8 in het voordeel van de Wierdenaren ging bij hen de turbo er op. Mede door twee goed 
uitgespeelde doorloopballen van Monique Spenkelink en twee verzilverde kansjes in het andere aanvalsvak, 
had de thuisploeg ineens een voorsprong van vijf doelpunten in handen (13-8). Ongekende weelde, waar 
niemand vooraf rekening mee had gehouden. Wel bleef het zaak om de euforie te temperen, aangezien er 
nog een kwartier op de klok stond. Blauw Zwart hield het hoofd koel, ook toen de Friezen nog een 
slotoffensief er in gooiden. Met nog een paar minuten op de klok brachten zij het verschil terug tot twee, 
maar dichterbij liet de thuisploeg hen niet komen. Bij het laatste fluitsignaal was het 16-13 in het voordeel 
van Blauw Zwart. Een geweldige opsteker voor deze jonge ploeg, die verrassend (maar dik verdiend) de 
eerste twee punten van het seizoen mocht bijschrijven. Volgende week moet Blauw Zwart afreizen naar 
Surhuizem in Friesland. Daar wacht DTS voor hun eerste wedstrijd van het seizoen.  
 
HKC A2 – Blauw Zwart A1 
Afgelopen zaterdag 3 september stond de eerste wedstrijd tegen HKC. We kwamen eerst achter maar snel 
daarna schoot Gijs de 1-1 er in. Daarna ging het gelijk op we stonden in de rust 4-3 achter. Maar na de rust 
scoorde Quinten de 4-4. Toen ging het weer gelijk op en stond het 6-6. Maar Quinten wou er nog 1 scoren 
en scoorde met een mooi schot 6-7. Bente scoorde met een mooie doorloopbal de 6-8. Sem wou ook nog 
scoren en maakte de 6-9 van maar HKC gaf niet op en scoorde de 7-9 dat was ook de eindstand. Dus de 
eerste 2 punten van dit seizoen zijn ook binnen.  
 
UNI-C1 – Blauw Zwart C1 
Het was de eerste wedstrijd van het seizoen. Het was mooi weer en we hadden er zin in. Het begon niet 
gelijk helemaal goed want we stonden achter met 1-0. Maar Job wist de stand gelijk te trekken. Daarna 
zakten we een beetje in en werd het 2-1 en 3-1. We moesten nog wat wennen aan elkaar en hadden nog 
wel veel balverlies. Toen was het rust en kregen we te horen wat we moesten doen. We kregen veel kansen 
die net niet raak gingen. Maar toch wisten Nadieh en Gerlieke met 2 doorloopballen te scoren. Het was 3-3 
dat kwam ook doordat de heren goed onder de paal stonden. Daarna maakte Kristel nog een doorloopbal en 
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stonden we voor met 3-4. De laatste minuten waren best spannend maar we hebben wel gewonnen.  
Blij gingen we weer naar huis.  
 
Blauw Zwart D1 – TOP D1 
Na een lange vakantie hebben we weer twee weken getraind en mogen we vandaag weer een wedstrijd 
spelen. We hebben afscheid genomen van Iris van Steeg, zij speelt nu in de C1. Maartje de Kock komt ons 
team versterken, leuk!! Vandaag is het team gelukkig helemaal compleet en gaan fanatiek van start.  
Mirthe Marit scoort al in de eerste minuten vanuit een doorloopbal. Yes 1-0. De tegenpartij laat het hier niet 
bij zitten en scoren vrijwel direct daarna de gelijkmakende 1-1. Lange tijd blijft deze stand op het scorebord 
staan. Aan beide kanten van het veld wordt de bal overgespeeld maar beide partijen lukt het moeilijk om de  
bal door de korf te mikken. In het laatste kwart van de wedstrijd is het TOP dat scoort (1-2) en lijkt het erop 
dat de punten deze week naar Vroomshoop gaan. De D1 meiden en jongens willen dit niet laten gebeuren  
en blijven samenwerken. Het samenspel wordt nog beloond met een punt want Maartje de Kock weet nog te 
scoren (2-2). Kort daarna klinkt het laatste fluitsignaal. Eindstand 2-2. 
 
Blauw Zwart D2 - SDO D1 
Kansrijk!  Dat is het samenvattende woord na deze eerste wedstrijd van het nieuw gevormde team D2. 
Vanuit de E1 en E2 gekomen mochten onze nieuwe D2 en uw 
verslaggever nu voor het eerst kennismaken met 
tweevakskorfbal en alles wat daar bij hoort. Eerst even het team 
voorstellen: De dames Meike, Luna, Chayenne, Amy en Milou  
(Noah kon er nog niet bij zijn) met de even rugnummers en de 
heren Luuk, Thijs, Reinard en Julian (met de oneven 
rugnummers) hadden er zin in. Met nieuwe trainers Manon en 
Dorien aan het roer gaan we weer voor een plezierig en  sportief 
seizoen. Als team én omgeving.... want ook als fans langs de lijn 
moeten we nog goed met elkaar kennismaken. De tegenstander 
van vandaag was direct een pittige!: SDO D1. Zij waren met 
maar liefst 12 kids uit Westerhaar gekomen en zij maakten het 
direct boeiend door allerlei dubbele rugnummers te introduceren en te goochelen met wissels. Na de 
warming up en wat organisatorisch gedoe (de lijnen moeten goed worden gelegd) kon het dan echt 
beginnen. Twee keer 25 minuten is nu de wedstrijdduur bij de D’s met 4x wisselend in aanval en 
verdediging. Ook weer wat geleerd! 
Een klein legioentje supporters stond aan het hek en ook referee Art had het zomerstof van zijn tenue en 
speciale horloge geveegd en was er klaar voor. De verwachtingen waren in het algemeen nog niet zo hoog 
na de korte voorbereiding. Maar er over praten zegt niet alles, want op het veld moet het gebeuren!  

Het werd een leuke wedstrijd om naar te kijken. Na toch even wat 
wennen en zoeken ging het tempo omhoog en het kersverse D-
team kon elkaar steeds beter vinden. Diverse Westerhaarders 
waren snel en beweeglijk dus BZ D2 moest wel een tandje 
bijschakelen. SDO opende de score en liep uit tot 0-3 bij rust.  
Onze Blauw-Zwarters gaven echter niet op. Er werd lekker fanatiek 
doorgespeeld en het aantal kansen nam steeds meer toe en dan 
moet je ook geluk en scherpte hebben. Waar bij SDO dan in de 
korf gingen, was dat bij ons net niet het geval. Luuk had mooie 
kansen, Thijs probeerde diverse afstandsschoten maar helaas. 
Ondertussen trachtte Julian strak te verdedigen. De dames deden 

ook goed mee, rijk aan kansen maar ook geen doelpunten. Milou was sierlijk en dynamisch, Meike was 
actief rond de korf en Amy viel goed in voor Chayenne die zich in de zone concentreerde op haar 
tegenstander. Een tweetal strafworpen werden verdiend, maar ook daarmee mocht het niet lukken, gelukkig 
werd geen overvliegende vogel geraakt. Boeiend was ook het gevecht bij de middellijn (waar aanvalsvak en 
verdedigingsvak elkaar ontmoeten). Voor ons is Luna de Koningin 
van de middellijn, als een rots in de branding is zij een prachtig 
aanspeelpunt. Duidelijk is ook wel dat je het niet alleen kunt, 
iedereen moet aan de bak, ook fysiek moet je niet bang zijn en  
conditioneel en qua gewiekstheid wordt nu meer gevraagd in deze 
best zware poule. Ook onze (goede) scheids vloog druk door de 
vakken over het veld  en  zuchtte  en pufte, niet alleen van de 
warmte. Op een gegeven moment floot hij af om zelf een 
pauzemomentje te hebben, zonder dat hij zich dat kon herinneren.  
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Na een half uur scoorde Blauw Zwart de eerste 
van het seizoen!  
1-3 door Luuk na een strakke assist van Reinard, 
die fanatiek tussen de linies schoffelde en diverse 
aangeefmomenten creëerde. SDO scoorde 
daarna nog 2 keer zodat de eindstand 1-5 voor 
de Oranje ploeg werd (het kan dus wel Danny 
B!;). De coaches keken met positieve verbazing 

en plezier naar hun team en Dorien heeft beloofd de spelers niet meer af te leiden 
tijdens de wedstrijd zodat zij de bal daarna missen.;)  De kop is er dus af.  Onze 
kennismaking met dit nieuwe team is positief. Een kansrijke groep met talent en 
mogelijkheden, want als ze ook nog raak gaan schieten dan is men 
gewaarschuwd!. Er is mooi gespeeld en de trainers weten nu waar verder aan 
gewerkt kan worden rond in dit nieuwe competitieseizoen. Leuke start!, ga zo door 
D2! Volgende week naar Almelooooooo, de koploper na dit 1e rondje, en je weet je het....  daar is ook gras 
en 't stoplicht groen, dus altijd wat te doen. 
 
Blauw-Zwart E2 – Amicitia E3 
Als nieuw team (Annelien, Meike, Sjoerd, Lotte, 
Evelien en Maaike) waren we helemaal klaar voor 
de eerste wedstrijd van de veldcompetitie. Ook de 
trainsters Lisa en Lieke hadden er zin in. Helaas 
werd er in de eerste tien minuten een doelpunt 
gemaakt door het team van Amicitia. De twee 
teams waren goed aan elkaar gewaagd. Er werd 
goed samengespeeld en verdedigd. Lang bleef het 
daardoor 0-1. Maar we gingen steeds beter spelen 
naarmate de wedstrijd vorderde, met als resultaat 
dat in de laatste 10 minuten Maaike kon scoren. 
Even later werd er ook nog twee keer gescoord 
door Annelien.  
Uiteindelijk hebben we de wedstrijd dus weten te winnen met 3-1. Complimenten voor het hele team !!  

Blauw Zwart E3 – Juventa E4 
De eerste wedstrijd na de vakantie!  
Iedereen heeft er zin in en samen met Diana en Linda begint E3 aan de wedstrijd tegen Juventa. Blauw 
Zwart begint. 1e doelpoging is van Jorrick, op de rand en helaas er niet in. De wedstrijd gaat mooi over en 
weer. Zowel Juventa als Blauw Zwart creëren kansen. Maud  maakt 1-0. Juventa direct in de tegenaanval. 
Daarna krijgt Blauw Zwart veel kansen. Floortje maakt 2-0. Juventa maakt 2-1 net voor de rust. Spannende 
wedstrijd.  
De 2e helft gaat van start. Het spel biedt voor beide partijen kansen maar zonder doelpunten. De laatste 
helft scoort Juventa 2-2. Maud gooit de bal op de rand maar de bal stuitert eruit. Juventa in de aanval en 
scoort, maar door het goede verdedigen van Blauw Zwart wordt het doelpunt afgekeurd. Blauw Zwart krijgt 
wederom veel kansen maar het blijft 2-2. Goed gespeeld iedereen!! 

UITSLAGEN 3 SEPTEMBER 2016 

 

3-9-2016 Blauw Zwart 1 Invicta/Frigro 1 16 – 13 

3-9-2016 Blauw Zwart 2 DVO/Accountor 7 11 – 14 

3-9-2016 Blauw Zwart 4 KIOS '45 3 12 – 11 

3-9-2016 HKC (He) A2 Blauw Zwart A1 7 – 9 

3-9-2016 UNI C1 Blauw Zwart C1 3 – 4 

3-9-2016 Blauw Zwart C2 TOP (V) C2 7 – 2 

3-9-2016 Blauw Zwart D1 TOP (V) D1 2 – 2 

3-9-2016 Blauw Zwart D2 SDO (W) D1 1 – 5 

3-9-2016 Blauw Zwart E1 Juventa E1 5 – 10 

3-9-2016 Blauw Zwart E2 Amicitia E3 3 – 1 

3-9-2016 Blauw Zwart E3 Juventa E4 2 – 2 
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WEDSTRIJDWIJZIGING BLAUW ZWART D1 

 
Onderstaande wedstrijd is verplaatst. 
Elko D1 – Blauw Zwart D1 
Verplaatst van 10-9-2016 naar 15-10-2016 om 12.00 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 zijn er 2 wedstrijden 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 10 september 2016 Scheidsrechter 

10-9-2016 14:00 Blauw Zwart 3 - Juventa 3   -???- 

10-9-2016 11:00 Blauw Zwart 3 - Juventa 3 

Arno Nijhoff 
Tijdstip nog niet helemaal duidelijk- 
voorstel loopt 

10-9-2016 12:30 Blauw Zwart A1 - NKC '51 A2 Hans Reterink 

10-9-2016 11:30 Blauw Zwart C1 - DOS-WK C1 Mark Wild 

    Zaterdag 17 september 2016 Scheidsrechter 

17-9-2016 15:30 Blauw Zwart 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 Eric Spreen 

17-9-2016 14:00 Blauw Zwart 2 - Dalto/BNApp.nl 7 Bert Brameyer 

17-9-2016 12:30 Blauw Zwart 3 - DOS-WK 5 Rik Boertien 

17-9-2016 14:00 Blauw Zwart 4 - Oranje Zwart 6 Hans Reterink 

17-9-2016 12:30 Blauw Zwart A1 - KIOS (R) A2 Art Geerling 

17-9-2016 11:30 Blauw Zwart C1 - TOP (V) C1 Elmar Kleinjan 

17-9-2016 10:30 Blauw Zwart E3 - KIOS '45 E1 Susan Borger 

    Zaterdag 24 september 2016 Scheidsrechter 

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

24-9-2016 12:00 Blauw Zwart C2 - Amicitia C2 
HJ Dekker 
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 

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 

mailto:bnloesman@gmail.com
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    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 10 SEPTEMBER 2016 

 

** Tijdstip kan nog gewijzigd worden. Voorstel loopt nog. 
 

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

Datum Thuisploeg Uitploeg   Tijd Locatie  
10-9-2016 DTS (S) 1 Blauw Zwart 1 15:30 Sportpark Woudlust  
10-9-2016 Achilles (A) 2 Blauw Zwart 2 14:00 Sportcomplex 

Ossekoppelerhoek 
 

10-9-2016 Blauw Zwart 3 Juventa 3 14:00 Sportpark ’t Lageveld **  

10-9-2016 Sparta (Zw) 5 Blauw Zwart 4 14:00 Stadshagen  
10-9-2016 Blauw Zwart A1 NKC '51 A2 12:30 Sportpark 't Lageveld  
10-9-2016 Zwart Wit (D) C1 Blauw Zwart C2 10:30 Sportcomplex De Mors  
10-9-2016 Blauw Zwart C1 DOS-WK C1 11:30 Sportpark 't Lageveld  
10-9-2016 Achilles (A) D2 Blauw Zwart D2 13:00 Sportcomplex 

Ossekoppelerhoek 
 

10-9-2016 UNI E1 Blauw Zwart E1 10:10 Sportpark De Polderhoek  
10-9-2016 Amicitia E4 Blauw Zwart E3 09:30 Sportpark Het Midden  
10-9-2016 Juventa E3 Blauw Zwart E2 11:00 Sportpark Kruserbrink 
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