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CLUBBLAD 

DE BLAUWE DRUIF 
                          52e jaargang  -  nummer 5 - d.d. 25 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  



 2 

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.  1e competitieronde 1e helft veld  
 15/16 okt.  Laatste competitieronde 1e helft veld 
 
 maandag 24 okt. Uitkomen Blauwe Druif 1        red.verg. dond. 22 sept.(sportpark)   
kopy 10 okt. 
 
 maandag 19 dec. Uitkomen Blauwe Druif 2     red.verg. ma. 21  nov.(Henk) 
 
 12/13 nov.  1e competitieronde zaal 
 11/12 mrt.  Laatste competitieronde zaal  
 
 maandag 20 mrt. Uitkomen Blauwe Druif 3               red.verg. ma. 20 febr.(Andre) 
  
 
 1/2 april  1e competitieronde 2e helft veld                                                     
 27/28 mei   Laatste competitieronde 2e helft veld 
 
 maandag 19 juni Uitkomen Blauwe Druif 4              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: Maandelijkse 

schoonmaak 
Team: Kleedkamers Team: 

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: 
 
01-10-2016 12.30 uur – sluit 1 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 1 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 SE IZOEN 2016-2017 
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 Dineke Altena 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    
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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 12:30 - sluit 

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

WEDSTRIJDVERSLAGEN 17 SEPTEMBER 2016 

 
Blauw-Zwart C2 –Amicitia C2 
 
Zaterdag speelden we onze wedstrijd in Vriezenveen tegen Amicitia C2. We vertrokken om 10.45 uur …… 
en dat was ook net het tijdstip waarop de coureurs van de Hellendoorn-Rally op pad gingen. Na wat 
omleidingen arriveerden we gelukkig nog op tijd in Vriezenveen. Omkleden, ‘t veld op en inschieten. De 
scheidsrechter floot voor het begin van de wedstrijd, maar dat viel even tegen, al snel stonden we met 3 – 0 
achter. Coach Bert was allesbehalve tevreden in de rust, maar verwachtte dat we sowieso nog gingen 
scoren. En dat kwam goed met een strafworp die Liz raakschoot. Eindstand 6-1. Publiek bedankt voor het 
aanmoedigen en we zien jullie a.s. zaterdag graag om 13.00 uur op Sportpark Het Lage Veld. Dan spelen 
we wederom tegen Amicitia en ons plan is om ze dit keer te verslaan ☺ 
 
Groetjes Blauw-Zwart C2 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 24 SEPTEMBER 2016 

 
Pallas ’08 1 – Blauw-Zwart 1  
Blauw-Zwart komt net tekort tegen Pallas 
 
Voor de vierde wedstrijd van het seizoen moest Blauw-Zwart 1 afreizen naar Leeuwarden, om daar te spelen 
tegen het eerste van Pallas ’08. In het vorige seizoen was Pallas gedurende het zaalseizoen ook één van de 
tegenstanders. Destijds werd thuis gelijkgespeeld en in Leeuwarden werd zelfs gewonnen. Dat bood 
natuurlijk perspectief voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Pallas had één wedstrijd meer gewonnen 
dan de Wierdenaren, dus het leek er op dat het een gelijk opgaande wedstrijd ging worden. Om half vier 
werd er afgegooid en beide teams waren op zoek naar hun eerste doelpunt. De aanvallen die Blauw-Zwart 
draaide, waren veelbelovend. Kansen waren er genoeg voor elke aanvaller, maar helaas kon niemand in het 
eerste kwartier er één verzilveren. Doordat de verdediging als een huis stond, had dit niet direct gevolgen 
voor de stand. Pas na vijftien minuten was de ban gebroken en pakte Blauw-Zwart een 0-1 voorsprong. 
Ondanks dat Bauw-Zwart de betere kansen had, kon het niet voorkomen dat Pallas langszij kwam. Na een 
3-1 achterstand bleef het verschil steeds rond de twee doelpunten hangen. Bij rust stond er een schamele 6-
4 stand op het scorebord. Zes doelpunten tegen in een helft is natuurlijk erg netjes, maar de Wierdenaren 
hadden zichzelf te kort gedaan door maar vier doelpunten te maken uit al die kansen die ze gecreëerd 
hadden. Voor de tweede helft stond hen dus ook maar één ding te doen; kansen afmaken. In de tweede helft 
was het eerste woord aan Blauw-Zwart, die daarmee het verschil weer terug bracht naar één doelpunt 
verschil. Toch lag het scorend vermogen van de Wierdenaren ook in de tweede helft te laag. Het kon 
daardoor niet voorkomen dat er hier en daar doelpunten werden doorgelaten. Pallas kwam meerdere malen 
op drie doelpunten voorsprong, maar Blauw-Zwart gaf zich niet gewonnen. Met strijd en passie knokten ze 
zich twee maal terug in de stand en via 8-5 en 11-8 was niet nog niet gespeeld. Pallas deed er alles aan om 
de voorsprong te behouden. Een 13-10 tussenstand bleek Blauw-Zwart uiteindelijk te machtig. Ondanks 
twee treffers in de slotminuten werd er in Leeuwarden een zure nederlaag geleden. Net als tegen DTS kwam 
de ploeg een doelpunt te kort voor een resultaat. Blauw-Zwart heeft genoeg creativiteit in het team zitten, 
wat resulteert in kansen voor elke speler. Toch ontbreekt het aan scorend vermogen en daar gaat het 
natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Hier gaat hard aan gewerkt worden, want volgende week komt DWA naar 
Wierden. Een belangrijk duel, aangezien ook zij nog maar twee punten hebben behaald.  
 
KIOS A2 - Blauw Zwart A1 
 
Vandaag moesten wij tegen Kios Ruinerwold, waar we vorige week van hebben gewonnen met 12-10. We 
wisten dus dat we konden winnen, maar het zou wel moeilijk worden. Na een uur in de auto  te hebben 
gezeten stonden we eindelijk op het veld en kon de wedstrijd beginnen. Al snel stonden we met 0-5 voor. 
We dachten er iets te makkelijk over want na een paar minuten stond het alweer 5-6. De stand ging de hele 
tijd gelijk op. Na een tijdje stond het 8-8 gelijk. Even  later stonden we achter met 10-8. We moesten ons 
best doen om weer gelijk te komen, maar ondertussen gingen de tegenstanders ook verder met scoren. Het  
lukte ons om weer gelijk te komen: 11-11. We gingen lang gelijk op en de wedstrijd was al bijna afgelopen. 
we moesten nog 10 minuten en het stond 17-17. Het werd steeds spannender. Met nog 3 minuten op het 
bord stond het 18-17. We wouden dit heel graag winnen dus we deden ons best. Nog 1,5 minuut op de klok 
scoorden wij er 1 en stond het weer gelijk: 18-18. Nog 1 minuut en wij scoorden er nog 1: 18-19. Nu 
moesten we zorgen dat  we dit vasthielden. In de verdediging hebben we deze stand goed vastgehouden en 
hebben we gewonnen met 18-19![�] 
De punten zijn binnen! Volgende week moeten we thuis tegen HKC om 11 uur. 
 
Groetjes, A1 
 
Blauw Zwart D1 - HHV D1 
 
Voorzien van veel zonneschijn ging de wedstrijd afgelopen zaterdag van start. Veel mooie aanvallen. Een 
mooi schotpoging van Anne en een doorloopbal van Maartje de Kock gingen er net niet in.  
1e kwart 0-2 achter. Gelukkig scoorde Mirthe-Marit de eerste treffer. Daarna Femke...er was goed 
samenspel en verdedigingswerk. 
Ruststand 3-3 
Na een verfrissend glaasje ranja..weer fanatiek verder met de wedstrijd. Luna en Milou kwamen het team 
versterken. Teun en Jacobine zijn geblesseerd. 
Het was erg spannend er we kregen ook veel kansen. Eindstand 7-5!!! 
Goed gespeeld iedereen! 
 
Luna en Milou bedankt voor jullie inzet. 
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Blauw Zwart D2 – DOS Wk D1 
 
Afgelopen zaterdag werd er gespeeld in het zonnige Wierden op sportpark ’t Lageveld. Vorige week was er 
net verloren van dit team dus Blauw Zwart had iets goed te maken. 
Na een goede voorbereiding kon er begonnen worden aan de wedstrijd. Onze tegenstander had helaas het 
betere spel waardoor zij met 0-2 voor kwamen. Er werden wel kansen gecreëerd maar helaas konden wij de 
eerste helft de korf nog niet raken.  
Na in de rust aangemoedigd te zijn door de coaches wist Luuk de tweede helft de 1-2 te scoren. Hier had  
Dos Wk direct een antwoord op, zij scoorden 2 keer, 4-1. Toch bleef Blauw Zwart doorknokken waarna er 
door Luna gescoord werd, 4-2. Ook nu waren er kansen maar geen doelpunten. DOS Wk wist de korf nog 1 
keer te vinden 5-2. En ook Milou scoorde nog 1 keer. De eindstand van de wedstrijd 3-5. 
  
Blauw Zwart E2 – HKC E1  
 
Vorige week uit tegen HKC en vandaag thuis. Het was vandaag wel even spannend of de wedstrijd wel op 
tijd kon beginnen, want er was geen scheidsrechter aanwezig. Gelukkig is er toch nog iemand gevonden die 
onze wedstrijd wou fluiten. Met een minuutje vertraging is de wedstrijd goed begonnen. Als snel scoort 
Maaike 1-0. Lotte en Annelien maken in de tweede helft de voorsprong groter en we gaan de rust in met 3-0. 
In de rust konden Lieke en Lisa het team weer van de nodige 
informatie voorzien terwijl ze een lekker glaasje ranja kregen. 
Ondertussen konden de supporters in de kantine genieten van 
een lekker bakje koffie. Na de rust kwam het team vol goede 
moed het veld weer op. HKC probeerde van alles om een punt te 
scoren, maar door het goede verdedigingswerk van Sjoerd, 
Evelien en Meike kregen ze de bal niet in de korf. Uiteindelijk 
scoorde Maaike nog 2 keer en Annelien 1 keer. Eindstand: 6-0! 

De shirts zitten weer schoon gewassen in de tas, en vol 
verwachting kijken we uit naar de volgende wedstrijd. Uit tegen 
Amicitia, wie weet worden we volgende week wel kampioen… 

Kios '45 E1-Blauw Zwart E3 
 
Vol enthousiasme vertrok de E3 naar Sibculo voor de wedstrijd tegen Kios. Vorige week hadden we thuis 
van ze gewonnen, zou dat deze week ook gaan lukken? 
Na de warming-up gingen we goed van start, door snel samen te spelen  maakte Jorik met een mooi schot 
de 0-1. 
Hierna ging het gelijk op, Kios kreeg kansen, en Blauw- Zwart ook, maar er werd niet gescoord. 
Maud stond mooi vrij en kreeg de bal aangespeeld, zo scoorde zij de 0-2. 
Iedereen bij Blauw-Zwart stond goed te verdedigen, en door twee keer een mooi schot van Amber werd het 
eerst 0-3 en uiteindelijk 0-4! 
Ja! Gewonnen!  De punten gaan mee naar Wierden. Goed gespeeld allemaal. Stiekum vragen de spelers 
zich af of er kans is op het kampioenschap??? 
 

UITSLAGEN 24 SEPTEMBER 2016 

 

Pallas '08 1 Blauw Zwart 1 13-12 

KVZ 4 Blauw Zwart 2 12-14 

Oranje Zwart 4 Blauw Zwart 3 15-17 

Oranje Zwart 6 Blauw Zwart 4 15-16 

KIOS (R) A2 Blauw Zwart A1 18-19 

TOP (V) C1 Blauw Zwart C1 10-3 

Blauw Zwart C2 Amicitia C2 1-1 

Blauw Zwart D2 DOS-WK D1 3-5 

Blauw Zwart D1 HHV D1 7-5 

Blauw Zwart E1 TOP (V) E1 4-5 

KIOS '45 E1 Blauw Zwart E3 0-4 

Blauw Zwart E2 HKC (He) E1 6-0 
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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 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 1 OKTOBER 2016 
 

Blauw Zwart 1 DWA/Argo 1 15:30 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart 2 SKF 5 14:00 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart 3 SDO (W) 2 12:30 Sportpark 't Lageveld 
KIOS '45 3 Blauw Zwart 4 13:00 Veld KIOS 
Blauw Zwart A1 HKC (He) A2 11:00 Sportpark 't Lageveld 
Blauw Zwart C1 UNI C1 10:00 Sportpark 't Lageveld 
TOP (V) C2 Blauw Zwart C2 11:30 Sportpark De Bosrand 
TOP (V) D1 Blauw Zwart D1 9:30 Sportpark De Bosrand 
SDO (W) D1 Blauw Zwart D2 10:00 Veld SDO(w) 
Juventa E1 Blauw Zwart E1 11:00 Sportpark Kruserbrink 
Amicitia E3 Blauw Zwart E2 10:00 Sportpark Het Midden 
Juventa E4 Blauw Zwart E3 10:00 Sportpark Kruserbrink 

 
 
 

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


