
   
 

   
 

 

v.v. Blauw-Wit ‘81 

 

Jaarverslag 2021-2022 

 

 

Samen sterk 
  



 
 
 
 
 
 

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 1 van 23 

1 Inleiding 
De Moer, 31 oktober 2022 

Beste leden van de voetbalvereniging Blauw-Wit ‘81,  

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

meest noemenswaardige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het seizoen 2021-2022. Door 

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

het gevoerde beleid. 
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2 De bestuurssamenstelling 
Het bestuur van v.v. Blauw-Wit ’81 had bij aanvang van het seizoen de volgende samenstelling: 

Voorzitter Peter Jansen 

Secretaris Anton Beerens 

Penningmeester Martijn Claassen 

Administratie, wedstrijdzaken 
en KNVB 

Berry Verheijden 

Onderhoud en velden Ad van Beek 

Bouw en overige zaken Jelger Jansma 

 

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. 
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3 Jubileum: 40 jaar v.v. Blauw-Wit ‘81 
Op 11 februari 2021 bestond v.v. Blauw-Wit ’81 officieel 40 jaar! Vorig jaar konden we deze mijlpaal 

maar beperkt vieren, maar dit jaar kon dat gelukkig wel. En het was het wachten meer dan waard, 

want het werd een fantastisch weekend. Met een prachtig programma, dat zich in het weekend 17 tot 

en met 19 juni 2022 over drie dagen uitsmeerde, werd het een geweldig feest voor iedereen. 

Het bestuur wil de Jubileum commissie en alle hierbij betrokken vrijwilligers hartelijk bedanken voor 

hun inzet! 

3.1 Jeugdprogramma 
Op vrijdagavond barstte het jubileumweekend los met een spetterend sport- en spelprogramma voor 

de oudere jeugd. Onder zomerse omstandigheden genoot onze jeugd ook van een heerlijke BBQ en 

konden later op de avond de beentjes van de vloer tijdens de discoavond. Op zaterdag was het de 

beurt aan de jongste jeugd. Ook voor hen was er een super leuk sport- en spelprogramma met een 

aantal leuke (voetbal)spellen, een stormbaan en een buikschuifbaan. En het was natuurlijk niet zo gek 

dat vooral de waterattracties in trek waren. Dit zorgde voor heerlijke verkoeling en er was voor 

iedereen genoeg lekkers te eten en te drinken. Onder de stralende zon was het zowel voor de 

deelnemers als voor de begeleiders genieten geblazen. 

 

3.2 Feestavond 
Zaterdagavond ging het dak eraf tijdens de feestavond in ’t Maoske. Zanger Rob Grijsbach verzorgde 

een daverend optreden en de zaal ging compleet uit zijn dak toen hij samen met DJ Yeroen een 

speciale 2022 versie van het clublied ten gehore bracht. 

De feestavond was voor de Jubileumcommissie een uitgelezen moment om het bestuur van Blauw-Wit 

’81 in het zonnetje te zetten. Ons bestuur zet zich al vele jaren in voor de club en de mooie woorden, 

bloemen en het daverende applaus waren dan ook dik verdiend. Het bestuur was zichtbaar verrast en 

dat is niet zo vreemd, want het is over het algemeen nog niet zo makkelijk om voor deze heren iets 

geheim te houden. 
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3.3 Receptie en jubileumwedstrijd 
Op zondag stonden de receptie en de jubileumwedstrijd op het programma. Na een woord van welkom 

door onze voorzitter Peter Jansen, was wethouder Suzan Mandemakers in haar speech vol lof over 

onze mooie vereniging en had zij namens het college van burgemeester en wethouders van Loon op 

Zand een mooie oorkonde meegenomen voor de 20 Blauw-Wit leden, die al vanaf de oprichting lid zijn 

van onze club. Een attent gebaar voor deze leden van het eerste uur, waarvoor nogmaals hartelijk 

dank! Ook KNVB afgevaardigde Martien Elshout had louter lovende woorden voor onze vereniging, die 

hij in het land vaak als voorbeeld 

gebruikt voor hoe mooi en goed 

het bij een kleine club geregeld 

kan zijn. Martien had namens de 

KNVB nog een leuke attentie 

meegenomen; een speciaal 

whiteboard dat straks een mooie 

plek in onze gerenoveerde 

bestuurskamer zal krijgen. 
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Als laatste was het woord aan medeoprichter van Blauw-Wit ’81, Jos van den Hoven. Zoals alleen hij 

dat kan, blikte Jos terug op 40 jaar Blauw-Wit en met enige kwinkslag legde hij nog eens fijntjes uit dat 

je als kleine dorpsclub soms ook een beetje eigenwijs moet zijn om dingen (bij de gemeente) voor 

mekaar te krijgen. Wethouder Mandemakers kon er hartelijk om lachen en daarmee werd het officiële 

deel van de receptie afgerond. 

De jubileumwedstrijd die volgde was een ware lust voor het oog. De oud Blauw-Wit heren namen het 

op tegen de oud Blauw-Wit dames. Een mooi weerzien van vele oud gedienden die de afgelopen 40 

jaar bij onze club hebben gevoetbald. Het fanatisme droop ervan af en ook al viel de regen zo af en toe 

met bakken uit de lucht, het spelplezier was er niet minder om en het was een vermakelijk schouwspel 

dat uiteindelijk nipt door de heren werd gewonnen. 

Nadat iedereen zich had opgefrist, werd er in een bomvolle kantine onder het genot van een hapje en 

een drankje en met lekkere muziek van onze DJ Ruud van Gerven nog gezellig nageborreld. 

 

Beste Blauw-Witters, wij kijken terug op een werkelijk fantastisch jubileumweekend!! Het was onwijs 

gaaf om het feest nu eindelijk met al onze leden, oud leden, vrijwilligers en sponsoren te kunnen 

vieren. Het was het wachten meer dan waard en het is een jubileumweekend om nooit te vergeten! 

Een dik compliment en woord van dank aan de jubileumcommissie en alle andere vrijwilligers die 

hieraan een bijdrage hebben geleverd! 
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4 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. 

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

4.1.1 Bezetting 

Voorzitter Rob Claassen 

Secretaris Trudy Verkleij 

Coördinator Senioren Rob Claassen 
René Claassen 

Coördinator Dames en MO13 Anika Huijben 
Karlijn Broeders 

Technisch Jeugd coördinator Marco van Zuijlen 

Coördinator JO16 t/m JO19 Rob Claassen 
René Claassen 

Coördinator JO7 (Mini) t/m JO13 Johan Jansen 
Bart Netten 
Pim Verboven 

4.1.2 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 Sponsorcommissie 
De commissie werkt met een nieuwe sponsortool en dat lijkt goed te werken. Er is meer structuur en 

het is makkelijker bij te houden. Het valt nog niet mee om nieuwe sponsoren te vinden maar zeker zo 

belangrijk is het behouden van sponsoren.  

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

Jansen, Frank Claassen en Anouk Panis. In 2022 konden er weer meer feestjes georganiseerd worden 

en die waren er dan ook. Op 13 maart met het rad en de krokodil, 18 april bij de wedstrijd tegen Viola 

en op 15 mei bij de wedstrijd tegen Berkdijk. 
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4.4 Beheren en uitbaten van de kantine 
De kantinecommissie heeft twee nieuwe kartrekkers in de personen van Fenne Peeters en Sam 

Oostelbos. Ze hebben een druk jaar gehad waarbij ze eerst alle ins en outs moesten leren van de 

kantine en daarnaast ook zorgen dat de kantine en de feestjes draaiende blijven. 

4.5 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, Jos van den Hoven 

en Bart Dilven vullen dit aan door allerlei klusjes en schoonmaakwerkzaamheden te doen. 

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

opgeknapt: 

• Verbouwing bestuurskamer en hal 
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Het bestuur heeft de volgende projecten afgerond: 

• Hekwerk om terrein 

• Grote dug-outs hoofdveld 
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4.6 Moers Pinksterweekend 
Dit jaar kon er weer een groots MPW weekend georganiseerd worden. We hebben een super editie 

gehad maar helaas op de zondagmiddag wel slecht weer. Alle avonden waren wederom uitverkocht en 

op zondagmiddag was er veel variatie in activiteiten. Er helpen elk jaar weer veel vrijwilligers waarvoor 

we dankbaar zijn. 

4.7 Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van diverse jeugdactiviteiten naast het 

voetbal. De commissie bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden: Henri Beerens 

(voorzitter), Jolanda Rijken (secretaris), Ankie Rooijackers en Femke van der Heijden. 

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

hieruit: de Startdag, Grote Clubactie, Sinterklaas, Pupil van de Week, Kerstvoetbaltoernooi, Nationale 

Voetbaldag/Afsluitdag. Het Jeugdkamp en nog veel meer. 

Dit seizoen stopten twee actieve commissieleden die we even extra willen benoemen. Ankie 

Rooijackers en Jolanda Rijken namen na ruim vijf jaar trouwe dienst afscheid van deze commissie. 

Beide dames hebben zich al die jaren enorm ingezet voor de jeugd van Blauw-Wit en jaarlijks heel wat 

mooie activiteiten en evenementen georganiseerd. 
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4.8 Vrijwilligers in de schijnwerper  
Dit seizoen zijn er meerdere vrijwilligers, via een mooi interview en/of met een mooie bos bloemen als 

dank voor hun jarenlange trouwe inzet, in de schijnwerpers gezet. 

Sjef de Rooij Ad Beerens Jos van den Hoven 

   

 
Ilona den Boer-Kennekens Trudy Verkleij en Berry Verheijden 
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Jaceline Claassen - 15 jaar leidster 

 

4.9 Ramon Kemmeren; Beste materiaalman van Brabant 
Onze eigen Ramon Kemmeren werd afgelopen seizoen live in de uitzending van Omroep Brabant 

uitgeroepen tot "De Beste Materiaalman van Brabant"! Op zijn werk in Kaatsheuvel werd onze 

nietsvermoedende Ramon compleet overvallen door de crew van Omroep Brabant en een delegatie 

van zijn dames. 

Ramon doet ongelooflijk veel voor de club! Op dinsdag en donderdag is hij assistent trainer bij zowel 

dames 1 als dames 2. Hij zet de pionnetjes weg en schiet de keeper in. Na de training komt het 

belangrijkste, de materialen! Alles moet terug in de hokken en nageteld worden, telt hij een bal te 

weinig? Dan gaat heel het team zoeken, eerder wordt er 

niet gedronken in de kantine. 

Op zondagochtend gaat hij met Dames 1 mee en zorgt dat 

alle materialen aanwezig zijn, de ballen, muziek box, 

drinkflessen, waterzak, verzorgingstas etc. Ramon zorgt 

dat het er is! Daarnaast vlagt hij elke wedstrijd en als 

heren 1 geen vlagger heeft, wordt hij daar ook voor 

opgetrommeld! 

Ramon heeft de titel "De Beste Materiaalman van 

Brabant" meer dan verdiend!  
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5 Voetbal zaken 

5.1 Team overzicht 
We zijn het seizoen gestart met de volgende teams: 

• Heren 1 zondag 

• Heren 2 zondag 

• Heren 2 zaterdag 

• Heren 3 zondag 

• Heren 4 zondag 

• Heren 5 zondag 

• Vrouwen zaterdag 

• Vrouwen zondag 

• Vrouwen 30+ 

• JO19-1 

• JO16-1 

• JO13-1 

• MO13-1 

• JO11-1 

• JO10-1 

• JO8-1 (JO9-1 tweede helft seizoen) 

• Mini’s 

5.2 Heren 1 
Voor het seizoen 2021-2022 zag de technische staf er als volgt uit: 

Trainer Sofus de Rooij 

Assistent trainer Paul Verstijnen 

Leider Thomas Nelissen 

Fysio 
Brian Mateijsen 
Tom Rousseau 

Keeperstrainer Christol van Campenhout 

 

5.3 Marco van Zuijlen Hoofd Opleiding KNVB bij VV Blauw-Wit’81 
Op woensdag 15 juni 2022 kreeg Marco van Zuijlen uit handen van de KNVB zijn diploma voor Hoofd 

Opleiding. 

Het vorige seizoen had de Technische Commissie, samen met Marco van Zuijlen, Sofus de 

Rooij(Hoofdtrainer) en het bestuur, een 5 jarig beleid gemaakt, waar de club goed mee vooruit kan in 

de toekomst. 
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Marco van Zuijlen was al Technisch Jeugd coördinator bij Blauw-Wit ’81, toen hem door het bestuur 

gevraagd werd of hij de opleiding tot HO wilde gaan doen voor Blauw-Wit’81. 

De HO richt zich primair op drie kerntaken: het opstellen of ontwikkelen van een jeugdvoetbalbeleid, 

het jeugdvoetbalbeleid implementeren en bewaken en het begeleiden en scholen van het 

voetbaltechnisch kader. 

Een superleuke uitdaging die hij graag aan ging en een mooie aanvulling was op het beleid dat de club 

is gaan voeren. Het was wel een hele kluif om het tot een goed einde te brengen, maar met hulp van 

andere vrijwilligers bij Blauw-Wit’81, is hij ruim geslaagd voor de opleiding. In augustus 2021 gestart 

met 9 cursisten en met 5 cursisten het diploma behaald. 

Van harte gefeliciteerd met het behalen van het diploma en veel succes met de uitvoering van Hoofd 

Opleiding bij Blauw-Wit’81! 
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5.4 Sportieve prestaties 
Team Plaats Extra 

Heren 1 4e plaats Winnaar 3e periode 
In nacompetitie 1e ronde verloren met 2-0 bij DIA 

Heren 2 zo 8e plaats  
Heren 2 za 1e plaats  

Heren 3 4e plaats  

Heren 4 10e plaats  

Heren 5 8e plaats  

Dames zo 6e plaats  

Dames za 9e plaats  

JO19-1  Najaar: 2e plaats 
Voorjaar: 10e plaats 

 

JO16-1  Najaar: 9e plaats 
Voorjaar: 7e plaats 

 

JO13-1 1e fase: 5e plaats 
2e fase: n.v.t. door Corona 
3e fase: n.v.t. door Corona 
4e fase: 7e plaats 

 

MO13-1 ??  

JO11-1 1e fase: 6e plaats 
2e fase: n.v.t. door Corona 
3e fase: n.v.t. door Corona 
4e fase: 2e plaats 

 

JO10-1 Kampioen 2e fase Worden geen standen bijgehouden 

JO9-1  Worden geen standen bijgehouden 
JO8-1 Kampioen 1e fase Worden geen standen bijgehouden 

5.4.1 Heren 2 zaterdag kampioen 2021-2022 

Op 21 mei 2022 zijn onze zaterdag heren 2 op overtuigende wijze kampioen geworden!! In de 

kampioenswedstrijd thuis tegen TSVV Merlijn werd het 7-1 voor de mannen van het 2e en kwam het 

kampioenschap geen moment in gevaar. Klasse mannen!! Van harte gefeliciteerd met jullie 

kampioenschap!  

5.4.2 JO8 kampioen fase 1 najaarscompetitie 

Op 16 oktober 2021 stond voor de JO8 de laatste wedstrijd in de eerste fase van de najaarscompetitie 

op het programma, uit tegen RWB in Waalwijk. Tot dusver werden alle wedstrijden gewonnen en dus 

kon de JO8, ongeacht de uitslag van de wedstrijd van vandaag, het kampioenschap eigenlijk al niet 

meer ontgaan. 

Maar er moest nog wel gevoetbald worden. En hoe!! Onze kanjers wisten ook hun laatste wedstrijd 

met 9-1 te winnen. Daarmee zijn zij echt de onbetwiste kampioen van de eerste fase van de 

najaarscompetitie geworden. Een super prestatie van dit jonge en hechte team! 
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James, Bram, Taro, Mees, Lenn, Sarah, Mats, Sander en Stijn, super goed gedaan kanjers en van harte 

gefeliciteerd met jullie kampioenschap! 

5.4.3 JO10 viert kampioensfeest! 

Op 11 december 2021 was het een spannende dag voor de JO10. Tot nu toe alle wedstrijden 

gewonnen, ondanks dat er voor de jonge teams geen stand wordt bijgehouden is het wel goed gebruik 

bij Blauw-Wit '81 dat als alle wedstrijden worden gewonnen er een huldigingsmoment is met medaille, 

rondrit en tafelfriet ! De boys zijn er dan ook zeer op gebrand om deze laatste wedstrijd te gaan 

winnen!! Vooral toen ze hoorden dat iemand iets met "rookbommen" had geregeld ! De spirit in de 

wedstrijd zat er in en al voor het eerste rustmoment had Tijn de hattrick al te pakken!! De gehele 

wedstrijd werd door Blauw-Wit gedomineerd met een eindstand van 21-1, bijna iedereen had wel 

minstens 1x gescoord, klasse boys . Tijd voor een feestje dus en de eerste rookbommen werden op het 

veld al afgestoken. Na de mooie woorden van onze Marco van de TC kregen we een mooie medaille en 

mochten we in de polonaise op ons clublied! Het feestteam had voor alle kids een kampioensshirt 

geregeld en ook de trainers Keano en Geert werden nog in het zonnetje gezet! Het officiële gedeelte 

zat er op, maar het kampioensfeestje is niet compleet zonder de kampioensrit mede mogelijk gemaakt 

door #Pukkemuk! Iedereen die thuis was in De Moer en Dongen-Vaart heeft hiervan mee kunnen 

genieten. Muziek, chips en drinken, we waren van alle gemakken voorzien tijdens onze rit. We werden 

volop toegejuicht onderweg, samen met de rookbommen van Keano en Geert en onze hooligans 

onderweg is het een onvergetelijke rit geworden die de kids niet snel zullen vergeten! Iedereen die hier 

aan bij heeft gedragen, super bedankt! Na afloop werden we door Blauw-Wit nog getrakteerd op 

tafelfriet en frikandellen, dat was smullen . Als toetje hadden we nog een suikerspin, het was een groot 

feest! 

6 Georganiseerde (neven)activiteiten 
Gedurende het afgelopen seizoen is een groot aantal activiteiten georganiseerd. 

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

daarvoor! 

6.1 Pubquiz 
Op vrijdag 15 oktober 2021 vond, bijna 2 jaar na de vorige, de 5e Pubquiz plaats in de kantine. Er deden 

20 teams (bestaande uit max. 5 personen) mee aan de quiz. De kantine zat helemaal vol. De quiz 

bestond uit 6 rondes met in iedere ronde een bepaald thema en 3 tussenrondes met foto’s. 

Mooi om te zien was dat er veel jonge teams meededen. Al hadden die het wel lastig met vragen 

waarvoor je net wat ouder moet zijn om het antwoord te weten. De volgende keer toch maar een 

ouder iemand bij het team vragen. 

Het was een avondvullend programma, waarbij rond 23.30 uur de winnaars bekend waren. Uiteindelijk 

ging We goan vur goud! er met de 1e prijs vandoor. Zij haalden bijna 81% van de maximale score. Team 
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De Veteranen werd 2e met een score van 76.6% en FC Elle-Pijp 3e met 74.7%. De nummer laatst had 

toch een derde van de vragen goed beantwoord. 

Henri, Ciep en activiteitencommissie bedankt voor de organisatie. Ook de dames van de kantine 

bedankt voor de heerlijke hapjes en bezorging van de drankjes. 

6.2 Succesvolle eerste training voetbalmoeders 
Dinsdag 16 november 2021 was het dan eindelijk zover! De eerste training van de Voetbalmoeders van 

v.v. Blauw-Wit '81! En wat was het leuk en gezellig!  

Er werd al langere tijd over gesproken; langs de lijn, bij ouder-kindvoetbal, in de kantine, weer langs de 

lijn, nog eens in de kantine en ga zo maar door. Genoeg keer dus om er serieus werk van te maken. En 

zo geschiedde! Een oproep werd geplaatst en binnen de kortste keren hadden 16 enthousiaste dames 

zich aangemeld! Super leuk en genoeg animo om ook daadwerkelijk te gaan beginnen. Gezellig een 

uurtje trainen, samen de conditie op peil houden, onderling een potje voetballen en daarna vrijblijvend 

afsluiten met een drankje in de kantine. Dat was het plan. Ook het bestuur was meteen enthousiast - 

waarvoor nogmaals dank! - en vanavond was het dan zover: de eerste training van de Voetbalmoeders 

van v.v. Blauw-Wit '81! Onder de enthousiaste en bezielende leiding van trainers Pieter Rombouts en 

Joost Timmermans werd een kei leuke training afgewerkt en werd er uiteraard ook een partijtje 

gespeeld! Wat deden de dames het goed en wat zagen ze er flitsend uit!  Je zou niet zeggen dat het 

voor het merendeel van deze dames de eerste keer was dat ze zo serieus met de bal aan de gang 

waren. Dit belooft wat voor het vervolg! Na afloop werden de dames, moe maar voldaan, getrakteerd 

op een heerlijk bakkie koffie, thee en warme choco  Ook kregen de dames een leuk veiligheidslampje 

mee naar huis; super handig voor aan de jas of tas in deze donkere dagen  

Al met al een super geslaagde eerste training van deze enthousiaste groep dames en we zouden het 

natuurlijk hartstikke leuk en gezellig vinden als nog meer dames zich bij ons gaan aansluiten, want hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd! 

6.3 Pieten op bezoek bij Blauw-Wit! 
Wat een verrassing 17 november 2021 bij Blauw-Wit toen er tijdens de training opeens twee Pieten op 

het trainingsveld verschenen. De Pieten waren speciaal naar Blauw-Wit gekomen om samen met de 

kindjes te dollen en lekker mee te voetballen. 

Nadat de Pieten lekker een potje bij de mini's, JO8 en JO10 hadden gevoetbald, was het tijd om de 

cadeautjes en wat lekkers uit te delen.En ook de JO11, JO13 en JO16 werden niet vergeten; zij kregen 

allemaal een heerlijke chocoladeletter. Ook voor de MO13 en de JO19 hadden de Pieten een leuke 

attentie meegenomen, die morgen bij de training op hen ligt te wachten. 

Nadat alle cadeautjes waren uitgedeeld en de Pieten nog even op het trainingsveld hadden gedold, 

was het tijd voor de Pieten om afscheid te nemen. Maar niet voordat de Pieten ook alle aanwezige 

trainers en leiders met een versnapering  hadden verrast. De Pieten verzekerden ons dat ze ook 

volgend jaar weer terugkomen. En niet onbelangrijk om te melden; dan is de Sint er gelukkig gewoon 
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weer bij! Al met al was het wederom een super gezellig en geslaagd Sinterklaasfeestje bij Blauw-Wit 

’81! 

6.4 Grote Clubactie 
De Grote Clubactie was nog nooit zo succesvol als dit jaar! Met de verkoop van meer loten dan ooit 

tevoren hebben we met z'n allen een recordbedrag van ruim € 4.000,00 opgehaald!!  

Een GIGANTISCH mooi bedrag voor onze club en daar zijn we uiteraard enorm blij mee en ongelooflijk 

trots op, want 80% van dit bedrag gaat naar onze club en 20% naar het goede doel. 

Met de opbrengst van de actie kunnen wij het komende seizoen weer heel veel leuke activiteiten voor 

onze jeugd organiseren! 

6.5 Kerstvoetbaltoernooi 2021 
Wat een top dagje was 27 december 2021 weer voor onze jeugd op ons sportpark in De Moer. 

Want ondanks de beperkingen van de corona maatregelen, zijn er gelukkig ook genoeg leuke dingen te 

bedenken die wél kunnen en waarmee we onze jeugdleden zo veel mogelijk in beweging houden. 

En hoe leuk is het om in de Kerstvakantie even lekker te kunnen voetballen met je team- en 

clubgenoten. De animo voor het Kerstvoetbaltoernooi was dan ook groot, want er waren in totaal ruim 

70 jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar aanwezig. 

Verdeeld over de dag kwamen alle jeugdteams in actie. Er was een gevarieerd programma bedacht met 

een leuk mini toernooitje, penalty schieten en uiteraard mocht ook een partijtje tegen de leiders niet 

ontbreken. 

 

Op het koude, soms zonnige, maar in de middag vooral natte hoofdveld was het zowel voor de 

deelnemers als voor de begeleiders genieten geblazen: spannende wedstrijdjes, strakke penalty’s en 

bovenal heel veel spelplezier!  

Dank aan iedereen die aan deze dag een bijdrage heeft geleverd en in het bijzonder aan de begeleiders 

Rob Claassen, Sil Witlox, Frank Claassen, Niels Claassen en Max Claassen! Super bedankt mannen!! We 

kijken terug op een gezellige en geslaagde voetbaldag! 
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6.6 “Train de trainer” 
Zondag 13-02-2022 was voor alle (jeugd)trainers de tweede bijeenkomst van "Train de trainer". De 

sessie stond onder begeleiding van Sofus de Rooij (hoofdtrainer Heren 1) en Marco van Zuijlen 

(technisch coördinator jeugd). Door het geven, bekijken en evalueren van een (jeugd)training, met 

dank aan de MO13, geven we de trainers van Blauw-Wit '81 tips en tools om de trainingen aan de 

diverse teams te verbeteren, waardoor ook de spelers beter zullen gaan worden. In april 2022 volgt 

sessie 3. 

6.7 Keileutige carnavalstraining 
Op 23 februari 2022 hebben onze jongste jeugdteams carnaval 2022 letterlijk en figuurlijk afgetrapt 

met een keileutige carnavalstraining    

En wat een contrast met de dagen ervoor, die zich kenmerkten door een hele hoop wind en bakken 

met regen. Vandaag gelukkig een prachtig zonnetje, een mooie zonsondergang en een heerlijk 

voetbaltemperatuurtje; kortom de ideale omstandigheden voor een keileuke carnavaleske 

voetbalavond  

En wat zagen de kids (en sommige trainers ) er flitsend  uit in hun mooie carnavalsoutfits!! Voor de 

mooiste outfit werd een leuke attentie uitgeloofd en die ging vanavond naar Semih van Hoppe die 

verkleed als "skelet"  de coolste voetbalmoves liet zien. 

Na een gezellig potje verkleed voetbal was het tijd voor iets lekkers. Nadat de laatste polonaise was 

gelopen en de kids allemaal nog een pakje drinken en een snoepzakje hadden gekregen, was het tijd 

om naar huis te gaan. Ook de oudere jeugd werd niet vergeten, want ook voor de MO13, JO13 en JO16 

was er iets lekkers na de training. 

Het was weer een super gezellige en geslaagde carnavalstraining bij Blauw-Wit! 

6.8 Super leuke open trainingsmiddag 
Wat een super leuke open training was er 10 april 2022 bij Blauw-Wit!! Iedereen was welkom en het 

was dan ook erg leuk om zo veel nieuwe kids op onze velden te zien vandaag. Met leuke 

techniekspellen en partijvormen konden zij op een leuke manier kennis maken met het voetbalspel en 

gezellig meespelen met onze jongste jeugdteams. De training stond onder leiding van onze eigen 

senioren dames en heren en onder een heerlijk lentezonnetje maakten zij er een geweldige middag 

van. 

Tijdens het programma was er voor de jongste deelnemers nog een hele leuke verrassing. Zij mochten 

namelijk samen met onze Heren 1 het veld oplopen bij de aanvang van de wedstrijd tegen WSJ: een 

echte line-up dus. Wat vonden ze het spannend, maar wat was het super gaaf! 

Ook de meiden hadden een kei leuk programma met onze senioren Dames 1 en mochten daarna 

meegenieten van de wedstrijd van onze dames tegen vv Viola, die met 4-1 werd gewonnen. Voor Lynn 
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de Bie was de middag nog even extra bijzonder, want zij was vandaag de Pupil van de Week bij Dames 

1. 

Na afloop was er voor alle deelnemers nog iets lekkers te eten en te drinken en kreeg iedereen een 

leuk Blauw-Wit waterflesje mee naar huis. Al met al een super leuke en geslaagde middag! Dank aan 

iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!! 

 

6.9 Cursusavond scheidsrechters geslaagd! 
Door de Technische Commissie bij Blauw-Wit’81 is er voor haar vaste scheidsrechters een avond 

georganiseerd, om de kennis en het handelen van een scheidsrechter op te frissen. 

Blauw-Wit’81 heeft een oud-scheidsrechter, Ernst Beumer, bereid gevonden om deze avond te 

verzorgen. Met ongeveer tien van de vaste scheidsrechters werden verschillende dilemma’s, oude en 

nieuwe spelregels doorgesproken en uitgelegd. 

Er werden diverse vragen 

gesteld en goed 

gediscussieerd over 

verschillende onderwerpen. 

Het was een leuke en 

leerzame avond. Veel dank 

aan Ernst dat hij dit voor de 

scheidsrechters van Blauw-

Wit’81 heeft willen doen. 
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6.10 Wandelvoetballers Blauw-Wit '81 van start! 
Precies twee weken ervoor werd er een wervende oproep geplaatst en op Koningsdag stonden ze al op 

’t veld: de wandelvoetballers van Blauw-Wit ’81! 

Hoewel niet alle spelers aanwezig konden zijn, (inmiddels zo’n 15 man in totaal!) gaven bij deze aftrap 

toch al negen mannen in de leeftijd van 61 t/m 81 jaar, acte de préséance. 

Na een hartelijk welkom door initiatiefnemer Ad Beerens gaf Sjef de Rooij een korte uitleg over de 

spelregels van dit ogenschijnlijk eenvoudige spel. Maar schijn bedriegt! Net als bij voetbal komt ook 

hier techniek, tactiek en spelinzicht bij kijken. 

De teams werden gevormd en er volgden een paar mooie wedstrijdjes. Sjef de Rooij tekende voor het 

eerste officiële doelpunt en er zouden er nog vele volgen. Uiteindelijk eindigde de match in een mooi 

7-7 gelijkspel! De mannen hadden veel bekijks, want de wedstrijdjes trokken meer publiek dan een 

gemiddelde wedstrijd van Heren 1 Het was gezelligheid troef en menig toeschouwer was verbaasd over 

de technische kwaliteiten van onze krasse 60-plussers. Al met al een bijzonder leuke start van dit 

mooie initiatief met een gezellige “nazit” op het zonnige terras die naar verluidt al snel een vervolg 

krijgt. Want zeer binnenkort beginnen de mannen met hun eerste echte training. 

 

6.11 Minivoetbaltoernooi op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 26-05-2022 was bij Blauw-Wit’81 het jaarlijks mini voetbaltoernooi voor senioren. Het 

was 3 jaar geleden dat we dit toernooi konden georganiseerd i.v.m. Corona. 

Dit jaar waren er 24 heren- en 12 damesteams en ook 3 veteranenteams! In de middag kwam er ook 

veel publiek kijken naar de verrichtingen van de 39 gelegenheidsteams. Het was weer een leuke dag 

met veel strijd, plezier en gezelligheid. Er werd fanatiek gestreden om elke bal. Iedereen genoot van 

deze leuk dag. 

Na de prijsuitreiking ging het feest los met DJ Willem de Wijs die tot 22.00 uur iedereen met zijn 

muziek vermaakte. Ook veel dank aan de organisatie, scheidsrechters, kantinepersoneel, EHBO, 

fotograaf en alle andere vrijwilligers en bezoekers van Blauw-Wit’81, want mede dankzij hun was het 

na 3 jaar weer een mooie, leuke en sportieve Hemelvaartsdag. 
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6.12 Leuk avondje Rinus App! 
Op 30 mei 2022 is voor alle jeugd trainers een avondje Rinus app georganiseerd door Marco van Zuijlen 

als onderdeel van zijn opleiding bij de KNVB. De opkomst was goed, ruim 12 trainers hebben 

meegedaan aan deze avond. 

Doel was te leren omgaan met de Rinus app waar diverse trainingsoefeningen op staan. Naast een 

theoretisch gedeelte, werd er ook in praktijk op het veld uitleg gegeven door iemand van de KNVB.  

KNVB dank voor deze uitleg en JO13 dank voor het inzet als voorbeeld team! 
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6.13 Jeugdkamp 15-17 juli 2022 
Wat hebben we weer een onwijs tof jeugdkamp gehad dit jaar! Super fijn om dit eindelijk weer te 

kunnen organiseren voor onze jeugd! Maar dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van al 

onze sponsors, waar we heel erg blij mee en dankbaar voor zijn. 
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7 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 voor rekening van een enthousiaste 

groep vrijwilligers. Ook voor het komende jaar hoopt het bestuur weer voldoende vrijwilligers bereid 

zijn het vele werk in de diverse bestuurstaken, commissies en op andere gebieden te verrichten. Samen 

Sterk! 

 

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