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GEPLANDE ACTIVITEITEN
-

26 september 2016

Algemene Ledenvergadering

13 oktober 2016
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

G-sportdag van 16.00 uur tot 20.00 uur
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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OPROEP VAN MONIQUE SPENKELINK
Hoi allemaal!
Voor mijn opleiding Toegepaste Psychologie ben ik dit jaar 3 cliëntsystemen nodig. Dat betekent dat ik soms samen met een studiegenoot - met 3 kinderen aan het werk ga, zoals ik dat later ook in de praktijk zou
willen doen.
De 3 cliëntsystemen zijn nodig voor de volgende vakken:
-- Video-interactie begeleiding: dit vak doe ik samen met een studiegenoot en zijn wij op zoek naar een een
gezin met lichte problematiek in opvoedingssituaties. Hierbij kunt u denken aan: een kind dat niet wil eten,
niet goed kan samenspelen of communicatieve problemen. Samen kijken we hierbij naar wat er goed gaat &
hoe dat nog meer gestimuleerd kan worden. Dit wordt gedaan door middel van een intakegesprek, een
filmsituatie (video) en een terugkoppelingsgesprek die tevens ook gefilmd moet worden.
-- Diagnostisch Onderzoek: ook dit vak doe ik samen mrt een studiegenoot. Wij zijn hierbij op zoek naar een
kind tussen de 6 en 18 jaar die een serieuze vraagstelling heeft. Hierbij kunt u denken aan: aanwijzingen
van..
• Dyslectie;
• ADHD;
• Hoogbegaafdheid
• Faalangst; of
• Dyscalculie.
Dit bestaat tevens ook uit een intakegesprek, een onderzoek en een terugkoppelingsgesprek. Hierbij is het
wel van belang dat het kind naar Saxion Deventer kan komen.
-- Kids Skills: dit vak doe ik alleen. Bij dit vak ben ik op zoek naar een jongen of meisje tussen de 4 en 12
jaar oud. Aan de hand van de methode Kids Skills zal ik het kind gaan begeleiden bij het ontwikkelen van
een vaardigheid die het kind nog niet (volledig) beheerst. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
* Bang voor spinnen -> in de buurt durven te zijn bij spinnen.
* Bang in het donker -> durven in het donker kunnen zijn.
* Bang om voor de klas te staan -> durven te spreken in een groep.
Het is de bedoeling dat ik met deze methode kan gaan oefenen en waar mogelijk kleine stappen te zetten
met het kind. Ik zal ongeveer drie tot vier keer met het kind in gesprek gaan.
Het zou super zijn als er gezinnen zijn die mij hierbij zouden kunnen en/of willen helpen. Jullie mogen mailen
naar moniqueblauwzwart@hotmail.nl voor meer informatie of deelname :).
Met vriendelijke groeten,
Monique Spenkelink

OPROEP IRIS NIJHOFF – SPELER E1
Ik ben mijn trainingsjasje van Blauw Zwart – sponsor Crumz – nummer 4 - kwijt. In plaats daarvan
heb ik een jasje zonder nummer. Heeft iemand die van mij misschien thuis?
Na de eerste wedstrijd (thuis) te hebben gespeeld ben ik mijn jasje van Blauw Zwart kwijt. Er lag nog wel
een jasje zonder nummer, deze heb ik nu thuis. Maar ik wil graag mijn eigen jasje terug.
Zouden jullie allemaal je jasjes thuis kunnen controleren, misschien heeft 1 van jullie per ongeluk die van mij
meegenomen. Ik hoop het, zou degene mij dan kunnen bellen 06-83103872.
Alvast bedankt.
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SCHOONMAAKROOSTER 1 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:

Week 37: 12 t/m 17 sep
Week 38: 19 t/m 24 sep
Week 39: 26 sep t/m 1 okt
Week 40: 3 okt t/m 8 okt
Week 41: 10 t/m 15 okt

D2
D1
C1
C2
A1

Maandelijkse
schoonmaak

Week 41: 10 t/m 15 okt

Team:

Kleedkamers

Team:

ALLEN

Week 37: 12 t/m 17 sep
Week 38: 19 t/m 24 sep
Week 39: 26 sep t/m 1 okt
Week 40: 3 okt t/m 8 okt
Week 41: 10 t/m 15 okt

1+2
C2
1+2
4
1+2

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

KANTINEDIENSTEN ZATERDAGEN 1 HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017
Hallo allemaal,
De competitie is weer van start gegaan.
e
Ook voor de 1 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:
17-09-2016

12.30 uur – sluit

2 personen

24-09-2016

12.00 uur – sluit

1 persoon

01-10-2016

12.30 uur – sluit

2 personen

08-10-2016
08-10-2016

09.15 uur – 12.30 uur
12.30 uur – sluit

2 personen
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
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OVERZICHT KANTINEDIENSTEN ZATERDAG 1E HELFT VELD SEIZOEN 2016-2017
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 Jannie Bom

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

14:00

17-9-2016 Blauw Zwart 1

Oranje Zwart 6
Vlug & Vaardig (G)
1

15:30

24-9-2016 Blauw Zwart E2

HKC (He) E1

10:00 Blauw Zwart 2

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

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

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 ???????????????????????

12:30 - sluit

09:15 - 12:00

09:15 - 12:30

WEDSTRIJDVERSLAGEN 3 SEPTEMBER 2016

DTS 1 – Blauw-Zwart 1
Kater na puntverlies in laatste minuut
Na een uitstekende start van de competitie vorige week: een verdiende 16-13 winst tegen Invicta, moest de
deels nieuwe formatie onder leiding van Hilco Borger afgelopen zaterdag aantreden tegen DTS uit Friesland.
Deze ploeg uit het hoge noorden had nog geen enkele wedstrijd gespeeld en begon de competitie met een
thuiswedstrijd op eigen grasmat.
Geconcentreerd blijven, elkaar voorthelpen en strijd tonen waren de belangrijkste opdrachten die de
basisspelers hadden meegekregen. Wanneer Blauw-Zwart net als de week ervoor tot het einde van de
wedstrijd als één collectief bleef strijden, kon ook in Surhuizum punten worden gepakt. Gelukkig wist
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iedereen zich het overweldigende feestgedruis van de eerste competitiewedstrijd (waar sterk op werd
gehoopt, maar misschien niet bij iedereen werd verwacht) nog goed te herinneren en iedereen wilde het dan
ook nog eens dunnetjes over doen. Dit resulteerde in een indrukwekkende en vooral mooie peptalk,
waardoor iedereen weer scherp werd gemaakt op het belang van het collectief.
Toch wisten de korfballers niet te voorkomen dat ze direct op een achterstand kwamen, waarop de
Wierdenaren ook meteen weer een antwoord klaar hadden staan. De Friezen lieten het er niet bij zitten en
maakten handig gebruik van de eerste tien minuten, waarin Blauw Zwart ongeconcentreerd verdedigde en
vele kansen miste. In de korte drinkpauze, die vanwege het warme weer was ingesteld, werden de
korfballers op deze kwetsuren geattendeerd. De 4-2 achterstand werd met een kleine wijziging in de tactiek
omgebogen tot een 5-5 ruststand.
Doordat de Friezen veelal terugzakten en probeerden mee te vangen, kregen de spelers in de rust andere
opdrachten van hun coach. Verdedigend stond de formatie na een matige eerste tien minuten als een huis.
Aanvallend daarentegen moest er nog meer samengewerkt worden, om zo meer kansen op doelpunten te
creëren.
Vol enthousiasme begonnen de Blauw-Zwarters daarop aan de tweede helft. Het mocht duidelijk wezen dat
ze niks onder deden aan hun tegenstanders. De aansluiting houden en op het juiste moment uitlopen, dat
was kort samengevat wat er direct na de rust gebeurde. De wedstrijd leek dan ook in het eerste gedeelte
van de tweede helft op een waar kat-en-muisspelletje: de Wierdenaren scoorden telkens één doelpunt,
waarop de Friezen meteen weer de gelijkmaker scoorden. Toch wist Blauw Zwart op een gegeven moment
een gat van 2 doelpunten te slaan. Dit heeft uiteindelijk niet lang geduurd.
In het slot van de wedstrijd, bij een stand van 9-9 scoorden de Blauw-Zwarters een welverdiend doelpunt.
Belangrijk was nu de voorsprong te behouden, maar door een eigenaardige vrije bal scoorden de Friezen
opnieuw de gelijkmaker. In het heetst van de strijd was het erop of eronder voor Blauw Zwart. Een
ongelukkig doelpunt zorgde er helaas voor dat de wedstrijd eindigde in een 11-10 achterstand. Dit was een
zure nederlaag voor de Wierdenaren, die graag het moment van ultieme vreugde wilden voortzetten.
Gelukkig mag deze wedstrijd een goed leermomentje zijn voor het vernieuwde team. Een tijdelijk gebrek aan
scorend vermogen in de eerste helft heeft de korfballers uiteindelijk de spreekwoordelijke das om gedaan.
Aankomende week zijn er weer nieuwe kansen voor de korfballers van Blauw Zwart, dan treden ze thuis aan
tegen het Friese Vlug & Vaardig, die de vorige speelronde geheel tegen de verwachtingen in gelijk heeft
gespeeld. Een uitstekende kans dus om revanche te nemen!
Blauw-Zwart A1 – NKC A2
We moesten vandaag thuis tegen NKC. In het begin ging het gelijk op als eerste scoorde NKC 0-1 daarna
scoorde Sem 1-1. Wij maakten onze kansen niet af maar NKC deed dat wel. NKC scoorde voor de rust nog
3 keer 4-1 ruststand. De tweede helft ging het alleen nog maar slechter NKC maakte al snel 2 doelpunten 61 maar Gijs scoorde ook nog een schot 6-2. NKC scoorde 4 doelpunten 10-2. Vervolgens scoorde Gijs nog
een schot 10-3 NKC scoorde er weer 3, maar Sanne scoorde ook nog even een doorloopbal 13-4. En NKC
scoorde er nog 3, 16-4 dit is ook de eindstand.
Volgende week moeten we thuis tegen Kios Ruinerwold
Groetjes A1
Achilles D2-Blauw Zwart D2
We schrijven zaterdag 10 september 2016. Het is een
zonovergoten dag. Blauw Zwart D2 arriveert om 12:30 uur
op het sportpark van Achilles in Almelo. D2 staat vandaag
onder de bezielende leiding van Manon en ad-interim coach
Laura. Ook zijn er veel toeschouwers uit Wierden
meegekomen. De wedstrijd begint, Blauw Zwart heeft het
vooral moeilijk met de lange dames van Achilles. Na 5
minuten komt Achilles op 1-0 voorsprong. Blauw Zwart
herpakt zich er goed en weet de nodige kansen te creëren.
Reinard komt helemaal vrij te staan en scoort de
gelijkmaker. Nu zijn onze Blauw Zwart spelers erg dorstig en
worden zij door de leiding voorzien van héle zoete ranja.
Achilles maakt weer een doelpunt maar door goed
verdedigen van Blauw Zwart werd deze gelukkig afgekeurd.
Na de rust komen onze spelers weer fris en fruitig het veld
op. Laura moet nu als ex-korfbalster laten zien dat zij Dorien
en Manon goed kan vervangen! Vlak na de rust komt
Achilles op een 2-1 voorsprong. De spanning stijgt want niet
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lang daarna krijgt Blauw Zwart een strafschop, Reinard blijft
heel rustig en het staat 2-2, nu wordt de bal mooi rond
gespeeld door Blauw Zwart. Luuk zorgt voor de eerste
voorsprong deze wedstrijd het staat 5 minuten voor tijd 2-3
voor Blauw Zwart. Helaas laat de scheidsrechter één minuut
te lang doorspelen waardoor Achilles er voor kan zorgen dat
het 3-3 wordt. Wij hebben als toeschouwers een leuke
wedstrijd gezien. Op naar de eerste 3 punter dit seizoen,
volgende week thuis tegen DOS WK.
Uni E1 - Blauw Zwart E1
De dames en heer zijn er weer klaar voor. Eerst allemaal
verzamelen op de parkeerplaats naast het station tegenover
de kerk staat op het papier. Aangezien dit voor ons een
nieuwe locatie is was het toch even zoeken voor ene
persoon welke parkeerplaats het was. Naast de kerk en
tegenover station of naast station tegenover de kerk? Maar
het is gelukkig allemaal goed gekomen.
Na de route uitgewisseld te hebben hoe te rijden naar
kloosterhaar konden we vertrekken.
Direct in het begin had een bestuurder een andere route
genomen en was haar voorgangers al kwijt. Gelukkig was ze
in het bezit van een tom tom die haar de goede kant op liet
rijden. In Kloosterhaar aangekomen stond de navigator in de
persoon van Wilrik Brand al aan de weg klaar om de weg
naar de parkeerplaats te leiden.
Na de warming-up kon de wedstrijd beginnen.
Onze tegenstanders zijn dit seizoen voor het eerst in de E.
Ze hadden geen jongens en dit was voor hun en voor ons
soms wat verwarrend. Ze hadden namelijk geen hesjes en
draaiden hun shirt om. De meisjes leken wat op elkaar en zo
kwam het wel eens voor dat twee van onze dames 1 ‘heer’
van hun verdedigde. Ook zij moesten wennen dat de
‘jongens’ alleen de jongens mochten verdedigen.
En nu de wedstrijd. Roos heeft het eerste punt gescoord met
een mooie strafworp. Daarna werden er vele doorloopballen
en schotpogingen door ons gedaan die helaas vaak
misgingen maar waar er wel een paar mooie rake tussen
zaten.
Bij de rust stond de stand op 0-4 die gescoord waren door
Roos, Lars en Iris Nijhoff.
Na de pauze ging het na de peptalk van Kim en Aniek wat
beter. We speelden goed samen al was het wel soms
moeilijk om de bal goed te vangen. De tegenstanders
hadden een aantal snelle dames, maar hadden moeite om te
scoren. Bij ons werden de doorloopballen, schoten op de
korf en hutseklutsballen gespeeld wat uiteindelijk resulteerde
in de eindstand van 0-13. De scores werden gemaakt door
Lars, Iris N. en Els Linde maar zij hebben daarbij ook de
hulp gekregen van Femke en
Iris S. die ballen doorspeelden en afpakten van de tegenstanders.
Dames en heer jullie hebben goed gespeeld, op naar volgende week dan moeten we tegen Top.
Juventa E3 - Blauw Zwart E2
Vandaag moesten we afreizen naar Juventa uit Hardenberg. We zagen er best wel tegenop omdat Juventa
altijd erg goed is. We begonnen erg goed, zowel aanvallend als verdedigend. We hadden erg veel kansen,
maar ze wilden er niet in! Tijdens de rust was het 1-2 voor ons. Na de rust bleven we goed kansen zoeken.
Het werd uiteindelijk 1-5 Allemaal top gespeeld!
Gescoord werd door Maaike 1x, Annelien 2x en Meike 2x
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Amicitia E4 – Blauw Zwart E3
Om 9:30 uur begon de wedstrijd in Vriezenveen. Aanwezig waren Amber, Famke, Floortje, Jorik, Maud,
Siebren. Diana en Linda waren de coach. Blauwzwart maakt al snel de eerste score gemaakt door Jorik.
Snel daarna weer een score van Blauwzwart door Maud. Na een tijdje komt Amicitia terug in de wedstrijd en
komt zelfs even voor te staan. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en de scores blijven aan beide kant af
en toe vallen. Aan het einde is de stand 6 - 6, gelijk spel dus. Maud en Jorik hebben beide 3 keer gescoord,
maar het hele team heeft goed gespeeld en goed samengewerkt. Toppers.
UITSLAGEN 10 SEPTEMBER 2016
DTS (S) 1
Achilles (A) 2
Sparta (Zw) 5
Blauw Zwart A1
Blauw Zwart C1
Zwart Wit (D) C1
Achilles (A) D2
UNI E1
Juventa E3
Amicitia E4

Blauw Zwart 1
Blauw Zwart 2
Blauw Zwart 4
NKC '51 A2
DOS-WK C1
Blauw Zwart C2
Blauw Zwart D2
Blauw Zwart E1
Blauw Zwart E2
Blauw Zwart E3

11
21
12
4
5
8
3
0
1
6

-

10
11
10
16
6
0
3
13
5
6

E

SCHEIDSRECHTERS OVERZICHT 1 HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017
e

Hieronder staan de scheidsrechters voor de komende weekenden van het 1 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 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 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 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 13:00 Blauw Zwart C2 - Amicitia C2

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
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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 17 SEPTEMBER 2016
Blauw Zwart 1
Blauw Zwart 2
Blauw Zwart 3
Blauw Zwart 4
Blauw Zwart A1
Amicitia C2
Blauw Zwart C1
HHV D1
DOS-WK D1
TOP (V) E1
HKC (He) E1
Blauw Zwart E3

Vlug & Vaardig (G) 1
Dalto/BNApp.nl 7
Oranje Zwart 4
Oranje Zwart 6
KIOS (R) A2
Blauw Zwart C2
TOP (V) C1
Blauw Zwart D1
Blauw Zwart D2
Blauw Zwart E1
Blauw Zwart E2
KIOS '45 E1

15:30
14:00
12:30
14:00
12:30
11:30
11:30
10:00
10:00
10:00
9:30
10:30

Sportpark 't Lageveld
Sportpark 't Lageveld
Sportpark 't Lageveld
Sportpark 't Lageveld
Sportpark 't Lageveld
Sportpark Het Midden
Sportpark 't Lageveld
Sportpark De Oosthoek
Sportpark Wesselerbrink-noord
Sportpark De Bosrand
Sportterrein 't Wilbert
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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