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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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BLAUW DRUIF 1
Je hebt nog 7 dagen om je kopy voor de nieuwe BLAUWE DRUIF te mailen naar :
henk_korf@hetnet.nl<mailto:henk_korf@hetnet.nl>
Redactie : Lieke, Monique, Aniek , Art, Andre, Henk
CONTRIBUTIE 2016-2017
In de algemene ledenvergadering van 26 september 2016 zijn de volgende maand contributies vastgesteld
voor het seizoen 2016-2017, welke in gaan op 1 oktober 2016. Dit zijn de bedragen exclusief kledinggeld.
Senioren

€

16,50

Junioren

€

12,00

Aspiranten

€

10,80

Pupillen

€

9,80

Welpen

€

4,10

Niet spelend/wel trainend

€

8,80

Overige/steunende leden

€

5,70

Jeu de Boules

€

5,70

TER INFO - WIJ SPELEN OP ZANDKUNSTGRASVELD
Hieronder sturen wij je het bericht dat ook op onze site knkv.nl<http://knkv.nl> vermeld staat. Indien jullie op
kunstgras met rubbergranulaat korfballen adviseren we om dit bericht binnen je vereniging te communiceren.
Spelen jullie op een zandkunstgrasveld is het wellicht geruststellend dit duidelijk te maken binnen je club,
eventueel ook ondersteund met onderstaand bericht.
Inmiddels heeft Minister Edith Schippers (Sport) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen
schaden. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn.
De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van
woensdag 5 oktober jl. heeft veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor jouw korfbalvereniging?
In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen
autobanden, op de gezondheid van de sporters onderzocht. In het verleden is door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik
van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn,
maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te
kunnen trekken.
Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van
competitiewedstrijden. Echter zo ‘n 5 tot 10% van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op met
rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het
RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig
vervolgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de toekomst op een
gezonde en veilige manier kan korfballen.
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PUPIL VAN DE WEEK
Hallo trainers/coaches F, E en D teams,
Over een paar weken begint het zaalseizoen weer dus ook de pupil van de week.
Graag ontvang ik van jullie een mail met alle namen van jullie spelers, zodat wij een planning kunnen maken
voor de pupil van de week. Als het kan, zo snel mogelijk. Het kan zijn dat er nu spelers zijn die nog geen
officieel lid zijn. Zouden jullie die, zodra ze lid zijn,ook aan mij door willen geven. Het zou jammer zijn dat zij
niet uitgenodigd worden. Mijn emailadres is: siny.hopster@gmail.com.
Graag ook doorgeven om welk team het gaat.
Alvast bedankt.
Groetjes
Lisette Seppenwoolde
Siny Hopster
DROPPING – A-C JEUGD

Op 28 oktober staat de dropping alweer op het programma voor de A- en C-jeugd. Dit betekent dat je je
vanaf nu kunt opgeven!
Tijdens de dropping zijn reflecterende hesjes en eventueel zaklamp(jes) verplicht.
De kosten bedragen 2 euro, zodat we wat lekkers kunnen halen voor onderweg.
Neem daarom ook een rugzak mee.
Voor het vervoer zoeken we nog enkele enthousiaste ouders, die ons om half 8 een eindje weg kunnen
brengen en, als het nodig is, weer op komen halen ;).
Opgeven kan vanaf nu tot en met 26 oktober via beez@live.nl !
Groetjes van de BeeZ
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FILMAVOND– D JEUGD
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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 41: 10 t/m 15 okt

A1

Maandelijkse
schoonmaak
Week 41: 10 t/m 15 okt

Team:

Kleedkamers

Team:

ALLEN

Week 41: 10 t/m 15 okt

1+2

DE MAANDELIJKSE SCHOONMAAK VAN WEEK 41 IS TEVENS DE
‘GROTE’ SCHOONMAAK VOORDAT WE WEER DE ZAAL IN GAAN.
WE REKENEN OP VEEL MAN-, VROUWKRACHT!!
!!! ALVAST BEDANKT VOOR UW/JOUW HULP !!!
E

KANTINEDIENSTEN ZATERDAGEN 1 HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017
Hallo allemaal,
e

De laatste thuiswedstrijden van de 1 helft veldcompetitie seizoen 2016-2017 zijn alweer in zicht.
As zaterdag, 15 oktober, worden de laatste thuiswedstrijden gespeeld.
e
e
Om 14.00 uur speelt het 2 en om 15.30 uur speelt het 1 .
De bardienst zal deze middag verzorgd worden door Jannie Bom en Dineke Altena.

Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken, die de bardiensten hebben verzorgd
deze 1e helft veldseizoen 2016-2017.
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
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
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12:30 - sluit

WEDSTRIJDVERSLAG 1 OKTOBER 2016
Juventa E1 - Blauw Zwart E1
Zaterdag 1 oktober moeten we tegen Juventa E1. We moesten ons verzamelen bij de parkeerplaats
tegenover de kerk bij het stadion :-) om 10:00 uur. Iris Stek mocht vandaag meedoen met de D2.
De start begon om 11:00 uur met Lars, Else-Linde, Roos en Femke in de aanval. Het begon met een paar
snelle aanvallen via Roos, Els naar Lars en Femke hadden we een paar goede kansen. En Femke scoorde
ook als eerst 1-0. Met nog een grote kans voor Lars die net de korf miste hadden we de scoorde kunnen
verdubbelen. Toen begon Juventa met aanvallen. Snelle ballen over de verdediging heen kregen ze grote
kansen en scoorde ze ook de 1-1 en daarna ook de 2-1. Juventa was aardig op dreef zoals we gewent zijn.
Maar ze lieten zich niet uit het veld slaan en gingen gewoon door. De 4 creëerde genoeg kansen veel balen
gingen tegen de korf of net over de korf. Rust eerste 10 zaten erop. Lars werd gewisseld voor Iris die weer
een grote dame tegenover haar kreeg maar dat mocht de pret niet drukken want Iris zat erboven op. De
dame kon er niet langs. Hierdoor werden de aanvallen van Juventa tegen gehouden en konden we een
snelle aanval op zetten waardoor Els kon scoren, stand 2-2. Maar Juventa was niet onder de indruk en
scoorde 2x snel achter elkaar. Waardoor we de rust ingingen met een achterstand van 4-2. Een paar goede
tips in de rust begonnen we 2de helft. Roos eruit en Lars er weer in. Gingen we snel in de aanval. Via Lars
naar Els naar Iris kreeg Femke weer een grote kans maar mis. Weer een aanval over de verdediging heen
via Femke naar Els en tjakka de 4-3. De druk kwam op Juventa te staan maar die gingen ook de aanval in.
Iris zat erboven op een verdedigde goed. Nog een goede aanval van ons kreeg Els een mooie kans maar hij
rolde net uit de korf. Het was spannend maar zoals altijd wanneer je zelf niet scoort scoort de tegenstander
5-3. De laatste 10min waren aangebroken. Femke ging eruit en Roos ging erin. Nu kwam het erop aan en de
druk kwam erop. Ze waren goed op dreef. Iris gooide de bal naar Els en Els
gooide hem direct door naar Roos. Iris kreeg de bal terug en schoot tegen de korf aan. Maar de aanval was
nog klaar Els pakte de bal op en kon scoren 5-4. Spannend spannend. Weer was de druk hoog bij Juventa.
En blauw-zwart ging door met drukken via snelle ballen naar elkaar toe kwam Lars tot scoren toe. Met
gebalde vuist en een sjakka beweging vierde Lars zijn score. 5-5 het was nu heel spannend. Met nog een
paar minuten op de klok ging de aanval door maar helaas Juventa scoorde de 6-5 en toen was het
afgelopen. Balen want gelijkspel was verdient geweest maar we zijn trots op onze E'tjes. Op naar de
volgende wedstrijd.

WEDSTRIJDVERSLAGEN 8 OKTOBER 2016

Rood-Wit 1 – Blauw-Zwart 1
Zeperd voor Blauw-Zwart
Nadat in de vorige wedstrijd eindelijk weer eens een punt was gepakt, stond voor afgelopen zaterdag de
wedstrijd tegen Rood-Wit uit Wezep op het programma. In het vorige seizoen waren beide teams goed aan
elkaar gewaagd en werden de punten over twee wedstrijden gelijk verdeeld. Op papier zag het er nu echter
behoorlijk anders uit. Blauw-Zwart heeft zijn nodige punten gepakt, maar vindt zichzelf nog steeds terug in
de onderste regionen van de poule. De ploeg uit Wezep stond na vijf wedstrijden op de eerste plaats, twee
punten los van concurrent Vlug en Vaardig. Blauw-Zwart wist dat het op de top van haar kunnen moest
spelen, om enigszins kans te maken op een resultaat tegen de huidige nummer één. De wedstrijd ging vurig
van start en aan beide kanten werd er rap gescoord. Na drie minuten en vier geslaagde aanvallen stond het
zo al 2-2. Helaas was het hiermee aan Wierdense kant alweer gebeurd. Het team had moeite om haar
normale niveau te halen en had de pech dat Rood-Wit op de top van haar kunnen speelde. Blauw-Zwart
werd aan alle kanten omspeeld en liet pas na een kleine twintig minuten weer wat van zich horen. Een
afstandsschot zorgde voor de 9-3, maar Rood-Wit bezegelde het lot van de Wierdenaren eigenlijk al in de
eerste helft. Na vijfendertig minuten spelen, stond er een ruime achterstand van 15-5 op het scorebord. Het
was verreweg de slechtste eerste helft van het seizoen. Doelpunten werden eenvoudig weggegeven, er
werd niet gecommuniceerd met elkaar en zelfs de passing was bij vlagen ronduit slecht. De wedstrijd was al
gespeeld, maar met het oog op de volgende wedstrijd was het van belang dat we beterschap gingen tonen
in het tweede bedrijf. In de tweede helft werd door de meeste spelers nog wel strijd geleverd, maar dit was
niet genoeg om Rood-Wit af te stoppen. Blauw-Zwart bleef grossieren in de eerder benoemde fouten en het
leek soms wel alsof de spelers voor het eerst in hun leven met elkaar samen speelden.
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In de tweede helft werd maar twee keer gescoord, terwijl Rood-Wit vrolijk doorging met het produceren van
doelpunten. Een complete off-day van het team resulteerde in een zeperd van 28-7. Een dik verdiende
nederlaag, die echter wel snel moet worden vergeten. Volgende week wacht immers de cruciale
vierpuntenwedstrijd tegen het nog puntloze MN en W. In deze laatste wedstrijd voor het zaalseizoen kan
Blauw-Zwart zichzelf wat lucht verschaffen, door het verschil met de hekkensluiter te vergroten naar vijf
punten. Deze wedstrijd wordt zoals gewoonlijk gespeeld om half vier, thuis op Sportpark ’t lageveld.

Reehorst 2 – Blauw Zwart 2
Zaterdag 8 oktober moesten de mensen van het oh zo gezellige Blauw Zwart 2 afreizen naar Ede. Om daar
tegen Reehorst te spelen. Om kwart over twaalf vertrokken we van de sporthal om vervolgens kwart over
één aan te komen in Ede. Helaas voor mij was er geen tijd meer voor een bakkie koffie. Direct omkleden
luidde het devies! Zo gezegd zo gedaan. Even een peptalk vooraf en daarna warm lopen. Ondertussen zag
Herbert de scheidsrechter staan en hij loopt er even naar toe voor een klein praatje. Alleen kreeg hij weinig
tot geen antwoord terug. Beetje raar maar goed het zal wel.. Om 14:00 uur klonk het fluit signaal. Reehorst
begon sterk aan de wedstrijd naar 5 minuten waren wij ook wakker en begonnen we ook aan de wedstrijd.
Na een kwartier spelen stond er een 2-2 op het scorebord. Maar daarna namen wij het heft in handen.
Op sommige momenten leek het meer op rugby dan korfbal en de scheids zag dat ook alleen hij floot hij
tegen ons. We konden ook schreeuwen wat wij wouden maar hij reageerde er niet op. De ruststand was een
magere 2 -6 voor ons dat dan weer wel. Na 10 minuten in de tweede helft wouden wij graag wisselen. Wij
schreeuwden met z’n allen naar de scheids, zoals gewoonlijk reageerde de beste man niet. Toen zei de
coach van de tegenstander dat de man doof is. Aaaahhhhh dat verklaarde een heleboel. Toch ook wel fijn
dat ze dat direct voor de wedstrijd hebben gezegd... Met een stand van 4-10 was het bij ons gebeurt met
scoren. Reehorst kwam dichter bij ons in de buurt. De dove scheidsrechter deed er ook van alles aan om dit
te laten gebeuren. Na vrije bal nummer 65 begon Reehorst zelfs daaruit te scoren. Met een 10-11 op het
score bord en nog 1 minuut te spelen. Scoorde wij alsnog 10-12. Daarna volgde gelukkig het fluit signaal.
Zodat wij mooi met de 2 punten weer naar huus konden gaan!. In Wierden aangekomen ff door naar de
kantine om daar het 4e te feliciteren met hun kampioenschap. Nogmaals mensen van 4 gefeliciteerd!
Volgende week de laatste veld wedstrijd alweer en dat is tegen Dos Wk 4. Mensen Tot Volgende week om
14:00 uur op het sportpark ’ t Lageveld te Wierden!

D1 – Elko D1
Met een heerlijk zonnetje begonnen we aan de wedstrijd tegen Elko. Na wat moeilijke wedstrijden gespeeld
te hebben, wisten we dat we kans maakten tegen deze ploeg die onderaan staat. De eerste minuten was het
even zoeken en kwamen we met 0-1 achter. Daarna ging het bij ons lopen en werd elke kans benut. In de
eerste helft wisten we uit te lopen tot 10-1. Daarna was het lastig om steeds geconcentreerd te blijven. Leuk
was het om te zien dat moeite gedaan werd om iedereen te laten scoren. Vol zelfvertrouwen werden ballen
doorgegooid en goed werd aangevoeld waar de kansen lagen. We gingen blij het veld af met een eindstand
van 16-2. Gescoord werd door: Mirthe-Marit 4x, Jacobine 2x, Anne 2x, Loes 2x, Maartje de Kock 2x, Femke,
Maartje Sjoers, Jurre en Mirjam.

Blauw-Zwart D2 – Achilles D2
Zaterdag 8 Oktober 2016. Een (wederom) zonnige herfstochtend in het
prachtige Wierden. Het tijdstip was gunstig, slaapgebrek kon ons niet in de
weg staan, de wind blies zwakjes over het veld. De tegenstander, Achilles,
waar we de vorige keer van hadden moeten winnen. Een goede pittige training
waarin de nodige tips en trIcs waren gegeven. Reinard speelde weer mee en
Lisa maakte vandaag haar debuut. Meike en Noah weliswaar geblesseerd,
maar vol goede aanmoedigingsmoed. We waren er klaar voor!!
We hebben gerend, gegooid, verdedigd, geprobeerd om te scoren. We hebben
keihard gewerkt. Waar een doorloopbal
en twee schoten op de korf bij de
tegenstander beloond werd met drie
doelpunten had onze inzet helaas geen
effect op ons doelsaldo. Het werd dus
helaas 0-3 Maar we hebben gerend,
gegooid, verdedigd en geprobeerd om
te scoren! Aan onze inzet lag het
vandaag in ieder geval niet….

7

Blauw-Zwart E1 – UNI E1
We noteren zaterdagmorgen 8 oktober, de herfst is al enige weken
geleden begonnen maar nog steeds een een heerlijk zonnetje op Het
Lageveld. De thermo-shirts en broeken liggen nog steeds ongebruikt in
de kast. Ons zestallig E1 staat vlak voor tienen gedreven op het veld
klaar om te beginnen. De wedstrijd zal beginnen met Roos, Iris N.
Femke en Iris S in het veld. Uni heeft opvallend veel lengte in de ploeg
wat best even wennen is. Gooien over een tegenstander lukt vaak niet, waardoor het zoeken is naar steeds
een vrije persoon naast je. Veel loopwerk dus. UNI kwam door ons balverlies in de beginfase op een
voorsprong van 0-1. Na de eerste 10 minuten kwamen Lars en Else-Linde binnen de lijnen. Was het de
eerste 10 minuten nog wat zoeken qua gooien en vrijkomen, voor het resterende deel van de wedstrijd was
de oplossing gevonden. Sneller gooi- en vangwerk, sneller schakelen van verdediging naar aanval, het
resulteerde in één geoliede doelpuntenmachine. De ene na de andere bal viel door de mand. Achter de
korf, kansjes, afstandsschoten, alles ging erin. Iedereen bleef gaan voor elke bal en zo kon er ook door alle
spelers gescoord worden. We konden richting de ranja met een stand van 11-1.
De tweede helft werd er wat minder nauwkeurig gekorfbald. Als het scoren zo makkelijk gaat, is de verleiding
groot om elke bal te gaan schieten waardoor het eigenlijk net iets te makkelijk ging.
Leuk voor een zaterdag maar gelukkig hebben we ook wedstrijden gezien waar we flink aan de bak moesten
voor een overwinning en hebben we ook wedstrijden gespeeld waarin we veel geleerd hebben. Neemt niet
weg dat deze wedstrijd door goed samenspel eindigt in 14-1. Lars, Iris N, Femke, Iris S, Roos, Else-Linde
(en natuurlijk de coaches Kim en Aniek ) knap gedaan en we verheugen ons op net zo’n leuk zaalseizoen !

Blauw Zwart E2 – Juventa E3
Vandaag de laatste wedstrijd van de veldcompetitie, voor het team een
ontspannen wedstrijd na vorige week. Het is natuurlijk leuk als ze nog
even een keer laten zien waarom ze kampioen zijn geworden. Helaas
was Evelien vandaag afwezig, maar met vijf teamleden sterk, laten ze
zien hoe ze gegroeid zijn de afgelopen weken. Een sterk staaltje
overspelen, ballen uit de lucht wegkapen van de tegenstander. De
verdediging stond als een huis, juventa weet hierdoor geen een keer te
scoren. En als de bal in bezit was bij Blauw Zwart, werd er in een hoog
tempo richting de korf gespeeld. Sjoerd probeerde diverse keren aan de
dames een doorloopbal voor te bereiden, in te zetten. Annelien viel op
door haar felheid, ze wist regelmatig de bal uit de lucht te plukken voor
het oog van de tegenstander. Lotte wist zichzelf goed vrij te spelen, en
een paar mooie punten te pakken. Meike en Maaike konden zich
onopvallend maar zeer goed vrij te spelen en wisten ook goed de vrije
spelers aan te gooien. Uiteindelijk hebben de dames de aanvallen weten
af te maken, resulterend in een score van 10-0! We zien uit naar de
zaalcompetitie en zijn benieuwd of het team de ouders weer net zo in
spanning weet te krijgen als afgelopen seizoen!
Het is een ontzettend leuk team samen, ze weten elkaar te vinden, en
worden hierin goed begeleid en getraind door Lieke en Lisa! Bedankt
dames! Met dit team en jullie zien we de rest van dit seizoen met
enthousiasme tegemoet.
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Blauw Zwart E3 – Amicitia
Op 8 oktober 2016 stond een belangrijke wedstrijd op het programma. Ons
team E3 kon kampioen worden. Alleen Amicitia stond nog even in de weg.
De druk was hoog bij sommigen. De weersomstandigheden waren goed en
het publiek was in grote getalen aanwezig en enthousiast. Linda begon om
de spelers te voorzien van blauwe oorlogstrepen in de haren. Diana was
bezig met een stevige warming-up.
Jorik, Siebren, Maud en Floortje staan als eerste opgesteld. Famke en
Amber staan klaar als wissel. Ons team begint goed. Jorik heeft het eerste
schot op doel, maar mist. Floortje weet als eerste de 1-0 voor ons te
maken. Dit blijft het dan ook tot de rust.
Na de rust scoort Amicitia helaas 2 keer en wordt het 1-2. Gelukkig weet
Jorik er 2-2 van de maken, maar dat kunnen we helaas niet vasthouden.
Amicitia maakt er 2-3 van en wordt de kampioen.
Ons team E3 heeft een prachtige wedstrijd gespeeld en is supergoed
gecoacht.

UITSLAGEN 6 OKTOBER 2016
Blauw Zwart 3

Juventa 3

21 - 9

UITSLAGEN 8 OKTOBER 2016
Rood-Wit 1
Reehorst '45 2
Juventa 3
DOS-WK C1
Blauw Zwart C2
Blauw Zwart D1
Blauw Zwart D2
Blauw Zwart E1
Blauw Zwart E2
Blauw Zwart E3

Blauw Zwart 1
Blauw Zwart 2
Blauw Zwart 3
Blauw Zwart C1
Zwart Wit (D) C1
Elko D1
Achilles (A) D2
UNI E1
Juventa E3
Amicitia E4

28
10
15
4
1
16
0
14
10
2

-

7
12
15
5
5
2
3
1
0
3

E

SCHEIDSRECHTERS OVERZICHT 1 HELFT VELDSEIZOEN 2016-2017
e

Hieronder staan de scheidsrechters voor het laatste weekend 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).
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
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 13 OKTOBER 2016
NKC '51 A2

Blauw Zwart A1

19:30 Sportpark Gagelman

WEDSTRIJDPROGRAMMA 15 OKTOBER 2016
Blauw Zwart 1
Blauw Zwart 2
SDO (W) 2
Elko D1

MN en W 1
DOS-WK 4
Blauw Zwart 3
Blauw Zwart D1

15:30
14:00
14:00
12:00

Sportpark 't Lageveld
Sportpark 't Lageveld
Veld SDO(w)
Sportpark Elim

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