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1 Inleiding 
De Moer, 3 oktober 2020 

Beste leden van de voetbalvereniging Blauw-Wit ‘81,  

Door middel van dit (jaar)verslag bericht ik u namens het bestuur van de v.v. Blauw-Wit ’81 over de 

meest noemenswaardige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het seizoen 2019-2020. Door 

middel van het jaarverslag en het financieel jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het 

gevoerde beleid. 

Om er maar meteen mee te beginnen zal het voetbalseizoen 2019-2020 voor menig speler voor altijd 

in het geheugen gegrift blijven staan. Het corona virus zou immers keihard toeslaan en aan de 

competities een abrupt einde maken.  

Het begon al in december 2019 toen in Wuhan een melding werd gedaan van een nieuw virus. Het 

duurt dan nog tot eind februari voordat het ons ook echt bereikt maar dan is ook het hek van de 

dam.  

Op 31 maart 2020 wordt door de KNVB besloten om de competities in het amateurvoetbal dit 

seizoen niet meer te hervatten. Een moeilijke beslissing maar gezondheid gaat voor alles. 

21 April mag de jeugd de toch weer gaan sporten. Wel met een bepaald protocol, maar toch heerlijk 

naar buiten. Om dit ook voor Blauw-Wit’81 mogelijk maken, zijn het bestuur en de Technische 

Commissie direct aan de slag gegaan om alles conform protocol te regelen. 

Ik wil via deze weg iedereen die zich ingezet heeft om nog zo veel mogelijk te kunnen genieten van 

het voetballen willen bedanken maar met name de technische commissie en het bestuur. Het waren 

moeilijke tijden met zware beslissingen. Veel nieuwe regels en protocollen en niet iedereen die het 

ermee eens was. Dat geeft veel spanning en wrijving maar we hebben ons er doorheen geslagen. 

Ook al zijn we nog niet van het virus af maar Samen Sterk! 
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2 De bestuurssamenstelling 
Het bestuur van v.v. Blauw-Wit ’81 had bij aanvang van het seizoen de volgende samenstelling: 

• Peter Jansen  Voorzitter 

• Anton Beerens  Secretaris 

• Martijn Claassen Penningmeester 

• Berry Verheijden Administratie, wedstrijdzaken en KNVB 

• Ad van Beek  Onderhoud en velden 

Het bestuur is tijdens afgelopen seizoen verder ondersteund door de diverse commissies en onze 

vaste vrijwilligers voor het dagelijks onderhoud, geven van training, leiders en de vele andere 

vrijwilligers, die op ad-hoc basis diensten voor de vereniging hebben willen verrichten. 

3 Vrijwilligers / commissies 
Een vereniging, zo ook de onze, dankt haar bestaansrecht aan de aanwezigheid van vrijwilligers. Zij 

zijn en blijven de spil van onze vereniging. Bijzonder trots zijn we als we kunnen vaststellen dat we 

binnen onze vereniging over veel vrijwilligers kunnen beschikken, zowel voor wat betreft het 

voetbaltechnisch gedeelte, als voor wat betreft de commissies. 

3.1 Sponsorcommissie 
Het zit de sponsorcommissie niet mee. Eerste een dip in de economie waardoor menig bedrijf zijn 

sponsoring intrekt en dan dit seizoen het Corona virus. Gelukkig hebben ze toch een aantal bedrijven 

gevonden om de sponsoring voort te zetten. Hoofdpunten seizoen 2019-2020 waren: 

• Borden langs hoofdveld op orde gebracht. 

• HAC Jansen verbindt zich voor nog 3 seizoenen aan club. 

• Brouwers Groenaannemers sponsort onze jeugd voor nog 3 seizoenen. Nieuwe 

trainingspakken voorzien van hun logo. 

• Jeugdelftallen voorzien van nieuwe shirts. Hiervoor met medewerking van Trudy Verkleij 

voor een groot deel sponsors gevonden. 

• Eerst aanzet gemaakt om aan de linkerzijde van het hoofdveld met banners te gaan werken. 

Hiervoor zijn ook al een aantal (materiaal)sponsors aangetrokken. 

3.2 Activiteitencommissie 
Deze commissie regelt de feesten en activiteiten in de kantine en bestaat uit Willem van Strien, Nick 

Jansen en Anouk Panis. Ze hebben nog net de pubquiz in november kunnen organiseren totdat de 

boel op slot ging in verband met Corona. 

http://www.blauwwit81.nl/
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3.3 Beheren en uitbaten van de kantine 
De kantine commissie onder leiding van Ankie van Dongen heeft goede eerste seizoenshelft gedraaid 

tot Corona roet in het eten gooide. Ondanks dat er toen geen inkomsten meer binnenkwamen 

konden we op tijd ook de uitgaven beperken. Hierdoor zijn we toch uitgekomen op een winstmarge 

van 40%. Maar de omzet was natuurlijk een stuk lager door het wegvallen van de kantine inkomsten 

en het hemelvaartstoernooi. 

3.4 Onderhoud velden en gebouwen 
Alle werkzaamheden op en rond het veld werden gecoördineerd door Ad van Beek. Tiny Klijn en Sjef 

de Rooij nemen de taak op zich om de velden te belijnen. Gerard Kennekens heeft zoals gewoonlijk 

de beregening van de velden en het consul voor zijn rekening genomen. Ad Beerens en Jos van den 

Hoven vullen dit aan door allerlei klusjes te doen en schoonmaak werkzaamheden te doen. 

De bouw commissie heeft onder leiding van Eric Kuijpers en Steffen Jansma diverse (grote) klussen 

opgeknapt: 

• Bestuurskamer spouwmuur isoleren 

• Vangnetten vervangen 

• Tweedehands dug-outs trainingsvelden (dank aan Jacco Versteeg) 

• Nieuw dak kantine 

• Ondergrondse beregening 1e trainingsveld 

• 2 dug-outs voor de trainingsvelden 

• Deur dicht gemaakt en extra bank in kleedkamer 1 

• Lood vervangen op het platte dak 

• Ventilatie Moeruiltje en kantine 

• Camera ‘s 

• Schilderwerk o.a. boeiboorden kantine, boeiboorden kleedkamers, plafond bij tassenrekken. 

• Scheidingswand in container voor kalkmachine. 

3.5 Moers Pinksterweekend 
Door Corona is het Moers Pinksterweekend 2020 geannuleerd. Dit heeft ongeveer € 3.000 aan 

onkosten met zich meegebracht. Dit heeft Stichting Moers Pinksterweekend kunnen dragen uit de 

reserves die aanwezig zijn als gevolg van de afgelopen succesvolle edities. Komend jaar gaat de 

commissie in gesprek met de gemeente over wat de eventuele mogelijkheden zijn voor 2021 in 

welke vorm dan ook. 

3.6 Minivoetbaltoernooi op Hemelvaartsdag 
Door Corona is het Minivoetbaltoernooi afgelast.  

http://www.blauwwit81.nl/
mailto:info@blauwwit81.nl
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3.7 Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van diverse jeugdactiviteiten naast 

het voetbal. De commissie bestaat uit de volgende leden: Ankie Rooijackers, Renate Verboven, 

Jolanda Rijken (secretaris) en Henri Beerens (voorzitter). In verband met het (aankomende) vertrek 

van meerdere commissieleden, zijn we op zoek naar een aantal nieuwe leden, die in het nieuwe 

seizoen kunnen gaan instromen. 

De Jeugdcommissie heeft weer diverse leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugd. Een greep 

hieruit: de Startdag, Grote Clubactie, Sinterklaas, Pupil van de Week, Jeugdbingo en het 

Kerstzaalvoetbaltoernooi. De Afsluitdag en het Jeugdkamp konden helaas, vanwege het Coronavirus 

niet doorgaan. 

3.8 Vrijwilligers in de schijnwerper 
Dit seizoen zijn er meerdere vrijwilligers in de schijnwerpers gezet. 

René Claassen Jeanne Schoenmakers Riet Verstijnen 
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4 Voetbal zaken 

4.1 Technische commissie 
Technische Commissie verzorgt alles op voetbaltechnisch gebied voor de jeugd en senioren voetbal. 

4.1.1 Bezetting 

Voorzitter: Reinert Jansma 

Secretaris: Trudy Verkleij 

Coördinator Senioren: Robert Verstijnen 

Coördinator Dames: Anika Huijben 
Karlijn Broeders 

Technisch Jeugd 
coördinator: 

Marco van Zuijlen 

Coördinator JO19 / JO17 / 
JO14 

René Claassen 

Coördinator JO12 / JO11 / 
JO10 / JO9 / JO8 en mini's 

Johan Jansen en Bart 
Netten 

 

4.1.2 Team overzicht 

We zijn het seizoen gestart met 9 jeugdteams, 2 dames teams en 5 herenteams: 

• Heren 1 zondag 

• Heren 2 zondag 

• Heren 2 zaterdag 

• Heren 3 zondag 

• Heren 4 zondag 

• Vrouwen zaterdag 

• Vrouwen zondag 

• JO19 

• JO17 

• JO14 

• JO12 

• JO11 

• JO10 

• JO9 

• JO8 

• JO7 / mini’s 

Helaas is halverwege het seizoen vanwege de Corona uitbraak, het voetbal stilgelegd en is de 

competitie niet uitgespeeld. 

http://www.blauwwit81.nl/
mailto:info@blauwwit81.nl


 
 
 
 
 
 

v.v. Blauw-Wit ’81 Voorzitter Secretaris Penningmeester Website 

Middelstraat 32 
5176 NK  De Moer 
Tel.: 013 – 5159225 

Peter Jansen 
Tel.: 06 - 53757562 
Voorzitter@blauwwit81.nl 

Anton Beerens 
Tel.: 06 - 10792323 
Secretaris@blauwwit81.nl 

Martijn Claassen 
Tel.: 06 - 25457559 
Penningmeester@blauwwit81.nl 

www.blauwwit81.nl 
info@blauwwit81.nl 

 

 

Pagina 6 van 15 

Gelukkig konden we eind april , onder bepaalde voorwaarden(Corona Protocol) weer gaan trainen 

met de jeugd en later ook met de senioren. Er is divers overleg geweest om de mogelijkheden te 

bespreken i.v.m. Corona, protocollen maken en het regelen dat we zoveel mogelijk kunnen 

voetballen of trainen. 

Vanwege deze omstandigheden is er ook langer doorgetraind tot en met eind juni 2020. 

Half juni is er een open training voor meiden georganiseerd, dat bleek een groot succes, daarom ook 

het nieuwe seizoen gestart met een meidenteam MO13. Een lang gekoesterde wens van de meisjes 

zelf is in vervulling gegaan. 

Een nieuw meisjes team betekende ook dat andere jeugdteams krap in de spelers zaten. We zijn een 

kleine club en daarom is het ook nodig dat we elkaar helpen. Hierover is afgesproken met de 

betreffende teams dat zij elkaar niet alleen helpen, maar daarvoor ook een schema maken zodat 

voor iedereen duidelijk is wie wanneer met een ander team meegaat. 

4.1.3 Activiteiten afgelopen seizoen 

Oktober 2019 : Een landelijke jeugdtrainers avond bezocht met een aantal jeugdtrainers. 

Herfstvakantie 2019: voetbal clinic van Topskills.  

Januari 2020: Judo clinic voor de jongste Jeugd. Het vervolg op deze clinic is helaas uitgesteld door de 

Corona omstandigheden nar volgend seizoen. 

4.1.4 Cursussen 

• Bert Kemmeren: geslaagd voor Junioren training. 

• Peter Berende Scheidsrechtercursus gestart wordt vervolgd in het nieuwe seizoen. 

4.1.5 Overig 

Ten behoeve van de wedstrijden, maar geen lid van de Technische Commissie zijn ook actief: 

• Wedstrijdsecretaris Jeugd: Jeanne Schoenmakers 

• Scheidsrechter coördinator Jeugd: Carola van Strien 

• Wedstrijdsecretaris Senioren en Scheidsrechter coördinator Senioren: Berry Verheijden 

4.2 Heren 1 
De competitie is halverwege het jaar stil gelegd door Corona. Daardoor is er geen einduitslag. 

Voor het seizoen 2019-2020 zag de technische staf er als volgt uit: 

• Trainer:   Joey Verhoeven 

• Leider:    Koen Herman 

• Verzorger:   Micha van Boxtel 

http://www.blauwwit81.nl/
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• Keeperstrainer:   Maik van den Kieboom 

Blauw-Wit ‘81 is zeer trots te kunnen melden dat Sofus de Rooij de nieuwe hoofdtrainer wordt voor 

het 1e elftal voor de komende seizoenen. Het is een 2-jarig contract met een optie voor verlenging 

voor één jaar. 

Momenteel is Sofus de Rooij voor ‘t derde jaar hoofdtrainer van fusieclub FC Tilburg, dat uitkomt in 

de 2e klasse. Sofus zijn ouders wonen in De Moer en zelf heeft hij zijn eerste voetbalstapjes bij 

Blauw-Wit ‘81 gezet toen hij 6 of 7 was en heeft er gevoetbald tot 2008. Ook als trainer is hij gestart 

Blauw-Wit ‘81 bij de jonge jeugd. 

 

4.3 Sportieve prestaties 
De competitie is halverwege het seizoen stilgelegd door Corona. Hierdoor zijn er geen einduitslagen. 

Wel noemenswaardig is dat Bart van Laarhoven zijn 100e doelpunt heeft gemaakt. In de 

thuiswedstrijd op 8-12-2019 tegen WDS '19 1 heeft Bart van Laarhoven zijn 100e competitie goal 

gemaakt voor v.v. Blauw-Wit '81. Na de wedstrijd kreeg Bart de gouden schoen van zijn medespelers 

voor deze prestatie. 

4.4 Blauw-Wit ’81 en Fysiomore gaan samenwerking aan 
Fysiomore gaat komend voetbal seizoen samenwerken met Blauw-Wit’81. 

Fysiomore is een fysiotherapie- en voedingspraktijk in de regio. Deze zijn gevestigd in de vestigingen 

van Arendse health club. Twee van de locaties zijn dichtbij Blauw-Wit ’81. Namelijk die in Dongen 

(Doelstraat 16) en in Tilburg (Koningsplein 1). 

Fysiomore zal met name op medisch gebied de gehele vereniging gaan ondersteunen. 

http://www.blauwwit81.nl/
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• Fysiek aanwezig zijn op dinsdag- en donderdagavond (19:00-20:00) bij Blauw-Wit ’81. 

• Behandelingen van geblesseerde spelers (binnen 48 uur) 

• Medische keuringen per speler. 

• Performance trainingen ( 1op 1 en in de groep). 

• Sportvoedingsadviezen door sport diëtiste 

• Voorlichting aan ouders/ trainers omtrent voetbalblessures en sportvoeding. 
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5 Georganiseerde (neven)activiteiten 
Gedurende het afgelopen seizoen is een aantal activiteiten georganiseerd, zoals: 

• Startdag en Afsluitdag jeugd 

• Sinterklaas jeugd 

• Pupil van de week 

• Blue White Ladies Night 

• Jeugdbingo 

• Carnaval jeugd 

• De sfeervolle nieuwjaarsreceptie 

• Kerstzaalvoetbaltoernooi 

• Diverse quizzen  

Al deze activiteiten zijn door de inzet van vrijwilligers in diverse werkgroepen tot stand gekomen.  

5.1 Grote Clubactie 
De Grote Clubactie is in 2019 wederom succesvol geweest. Er werden namelijk weer heel veel loten 

verkocht. Ook de verkoop van maar liefst negen Superloten heeft bijgedragen aan het mooie 

resultaat. Dit jaar is er € 2.500,00 opgehaald. Een super mooi bedrag voor onze club, waar we enorm 

blij en trots op zijn. 

5.2 Startdag 
Op vrijdag 23 augustus 2019 vond de Startdag plaats, waarop traditiegetrouw met alle jeugdteams 

het voetbalseizoen 2019-2020 wordt geopend. Ruim 50 jeugdleden in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar 

gingen tijdens een minitoernooi en voor de penaltybokaal met elkaar de strijd aan.  

Het was zowel voor de deelnemers als voor het publiek genieten geblazen: spannende wedstrijden, 

mooie doelpunten, strakke penalty's, maar bovenal veel plezier en een leuke start van het nieuwe 

seizoen.  

 

http://www.blauwwit81.nl/
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5.3 Sinterklaasviering 
Op woensdag 20 november 2019 vond de Sinterklaasviering plaats. Zoals ieder jaar een druk 

bezochte activiteit, met dit jaar ruim 40 deelnemers. 

 

5.4 Blue White Ladies Night 
Na het succes van de eerste editie werd op 27 september 2019 voor de tweede maal de Blue White 

Ladies Night georganiseerd. Een avond speciaal voor alle dames van en rondom Blauw-Wit. Het was 

wederom een enorm succesvolle en gezellige avond, zodanig dat deze activiteit een vaste plaats in 

het activiteitenprogramma gaat krijgen. 

5.5 Een superleuke clinic op een mooie Herfstzaterdag bij Blauw-Wit’81! 
Zaterdagochtend 12 oktober 2019 was een mooie dag met een superleuke voetbalclinic bij Blauw-

Wit’81 in De Moer. Veel leuker kan een wedstrijdvrije zaterdag in de Herfstvakantie niet zijn als je 

van voetbal houdt. 

Jorco de Kok en Koen Bakker van TopSkills, kwamen bij Blauw-Wit’81 een voetbalclinic geven voor 

kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Ook de trainers van Blauw-Wit’81 hebben meegeholpen. 

Om 9.45 uur begon de clinic met ruim 40 kinderen aan een warming-up, waarna trainingsoefeningen 

gedaan werden per leeftijdsgroep. Ook de mini’s van Blauw-Wit’81 deden goed mee! Aan het einde 

mochten ze allemaal nog penalty schieten en oefenen met een snelheidsmeter hoe hard ze een bal 

konden schieten richting een goal. Luuk Verboven heeft met penalty’s gewonnen! En Bas van Dekken 

had de hoogste snelheid met schieten. 

Alle kinderen kregen drinken en wat lekkers als afsluiting van de zonnige herfstochtend. 

http://www.blauwwit81.nl/
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5.6 Pubquiz 1 november 
Afgelopen vrijdag 1 november vond de 4e Pubquiz plaats in de kantine. Er deden 15 teams 

(bestaande uit max. 5 personen) mee aan de quiz. De quiz bestond uit 8 rondes met in iedere ronde 

een bepaald thema en 2 tussenrondes met foto’s. 

Een avondvullend programma, waarbij rond 23 uur de winnaars bekend waren. Uiteindelijk ging 

Beach Tilburg er met de 1e prijs vandoor. Zij haalden bijna 80% van de maximale score. Het aantal 

punten was gelijk aan de nummer 2 We goan vur goud (winnaar vorige pubquiz). Er was tijdens de 

quiz een benaderingsvraag en die gaf de doorslag voor de uiteindelijke plaats. 

Team De Veteranen, de nummer 2 van de vorige keer en winnaar van de twee edities daarvoor, werd 

deze keer derde. 

5.7 Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Op 23 december 2019 was er in sporthal De Werft in Kaatsheuvel weer het jaarlijkse 

Kerstzaalvoetbaltoernooi voor onze jeugdteams. Een mooie manier om de Kerstvakantie goed te 

beginnen en even lekker met de bal bezig te zijn tijdens de winterstop.  

http://www.blauwwit81.nl/
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5.8 Jeugd Blauw-Wit’81 naar zaalvoetbaltoernooi van SSC’55 
Afgelopen zaterdag 4-1-2019 waren er de eerste toernooien van 2020. 

JO8 en JO9 van Blauw-Wit’81 zijn naar het zaalvoetbaltoernooi van SSC’55 geweest. De JO8 is derde 

geworden en JO9 vierde. Elk jaar weer een goed en leuk georganiseerd toernooi. De twee teams 

hebben het prima naar de zin gehad! 
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5.9 Jeugdbingo 
Op 8 januari 2020 hebben we voor de jeugd een gezellige jeugdbingo georganiseerd. De activiteit 

werd voor de 2e keer georganiseerd en is dusdanig goed ontvangen dat hij ook het komend seizoen 

op het activiteitenprogramma staat.  

5.10 Judoles 
Op maandagavond 27-01-2020 werden de JO8, JO9 en J10 een keer niet verwacht op het veld bij 

Blauw-Wit’81, maar in de dojo in sporthal De Werft. Voor alle 26 kinderen lag er een judo pak klaar. 

Onder leiding van Bas, van Eerste Judoclub Kaatsheuvel, kon er gestart worden met de judotraining. 

De training voor de jongens en meiden is om te leren je val te breken. Dit komt natuurlijk erg van pas 

tijdens het voetballen. Twee andere judoka’s van Eerste Judoclub Kaatsheuvel, stonden klaar om te 

helpen en uitleg te geven. Er werd veel geduwd, getrokken, gerold, gerend, gevallen en gelachen. 

Al met een al een goed begin, want over een tijdje zal er een judotraining op het voetbalveld 

georganiseerd worden. Hopelijk ook dan met zo’n grote opkomst! 
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5.11 Jeugdcarnaval 
Op 19 februari 2020 hebben we met de jeugdteams Carnaval 2020 afgetrapt met een keileutig 

jeugdcarnavalsfeestje. Terwijl de carnavalsmuziek uit de speaker knalde, werd met een partijtje 

verkleed voetbal de voetbaltraining omgedoopt tot een waar carnavalsfestijn. Na de 

carnavalstraining was het tijd voor iets lekkers. De kids, maar ook enkele trainers, zagen er flitsend 

uit in hun mooie carnavalsoutfits. Het was een super gezellig en geslaagd carnavalsfeestje. 

5.12 Mini oefentraining en thuistoernooitje mini’s 
De oefentrainingen en toernooitjes konden dit jaar, vanwege het coronavirus, helaas niet doorgaan. 

5.13 Wethouder bij eerste training jongste jeugd Blauw-Wit’81! 
Na veel uitstel en afstel door Corona was er op 21 april 2020 het eerste verlossende woord van het 

kabinet; de jeugd mag vanaf 29 april 2020 weer gaan sporten! Wel met een bepaald protocol, maar 

toch heerlijk naar buiten. Om dit ook voor Blauw-Wit’81 mogelijk maken, zijn het bestuur en de 

Technische Commissie direct aan de slag gegaan om alles conform protocol te regelen. 

Resultaat was dat de eerste trainingen op woensdagavond weer doorgang konden vinden. Omdat er 

bij de trainingen ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee mogen komen, waren er 

tegen de 30 kinderen! 

Om 18.30 uur werd de aftrap gedaan door wethouder Frank van Wel, die ook voor de kinderen een 

kadootje mee bracht. De kinderen waren door het dolle heen, van mini tot en met JO10, allemaal 

hebben ze heerlijk getraind! 

Dank aan de trainers en vrijwilligers die weer beschikbaar waren en alle ouders en kinderen die zich 

aan de protocollen hebben gehouden. 
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5.14 Teamuitjes JO19, JO17 en JO14 
De teamuitjes van de JO19, JO17 en JO14 konden dit jaar, vanwege het coronavirus, helaas niet 

doorgaan. 

5.15 Afsluitdag 
De afsluitdag kon dit jaar, vanwege het coronavirus, helaas niet doorgaan. 

5.16 Jeugdkamp 
Het Jeugdkamp kon dit jaar, vanwege het coronavirus, helaas niet doorgaan. 

 

6 Afsluitend 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich het afgelopen verenigingsjaar op welke wijze dan ook 

voor de club hebben ingezet. De vele werkzaamheden komen veelal voor rekening van een relatief 

kleine groep vrijwilligers. Ook voor het komende jaar hoopt het bestuur dat toch weer voldoende 

vrijwilligers bereid zijn het vele werk in de diverse bestuurstaken, commissies en op andere gebieden 

te verrichten. Maar bovenal hopen we dat iedereen gezond en wel de Corona crisis doorkomt. Alleen 

samen komen we dit virus te boven. Samen Sterk! 

 

Anton Beerens namens bestuur v.v. Blauw-Wit ‘81  
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