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Aanmelden als kandidaat-lid

Algemeen beleid en kernwaarden

Technisch jeugdbeleid

Wijzigingen ledenadministratie

Opzegging en overschrijving

Corona-protocol Blauw-Wit

Trainingen en wedstrijden

Handleidingen

Gratis sportspreekuur Fy-fit

Vorige nieuwsbrieven jeugd

Contactgegevens
• Hoofdbestuur
• Jeugdbestuur
• Sponsorcommissie
• Toernooicommissie
• Ledenadministratie
• Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersonen van Blauw-
Wit zijn Anne Muskens en Giel Kok. Zij 
zijn een aanspreekpunt voor alle leden, 
ouders van jeugdleden en vrijwilligers 
van sv Blauw Wit als het gaat om een 
veilig sportklimaat. Zij zijn onderdeel van 
de commissie Veilig Sportklimaat.

Twee maandjes zomerstop zijn 
begonnen
Met barbecues, bowlen 
en de onvermijdelijke 
wedstrijden tussen de 
kinderen en de ouders 
hebben we het seizoen 
2021-2022 afgesloten. 
De zomerstop is 
begonnen.

De netten gaan uit de goals, 
de kleine goals aan de ketting 
en de lucht even uit de trainings-
ballen. Het seizoen is voorbij.
Op maandag 29 augustus beginnen 
de trainingen weer. De trainers zullen 
hun teams hier nog nader over informe-
ren.

Blauw-Wit 1
Ons eerste elftal hervat de trainingen tra-
ditiegetrouw een paar weken eerder. Zij 
gaan op zondag 14 augustus voor het eerst 
weer aan de slag. Blauw-Wit 1 speelt in de 
voorbereiding (tenminste) twee oefenwed-
strijden:
• 21-aug, 13.00: DSZ (thuis)
• 28-aug, 12.00: Theo (thuis)

Clubhuis
Ons clubhuis gaat voor het eerst open op 
donderdag 18 augustus.

Start competitie/beker
De KNVB heeft voor de verschillende leef-
tijdscategorieën een competitieplanning 
op maat gemaakt. Deze is voor sommige 
afdelingen (ingrijpend) anders dan voor-
gaande jaren. Start: 3/4 september.
De teams JO13 tot en met JO19 en de Mei-
den gaan in drie (in plaats van twee) fasen 
voetballen. De eerste fase bestaat uit vijf 
wedstrijden en staat in het teken van het 
bekertoernooi. Teams plaatsen zich voor 
de volgende ronde van de bekercompetitie 
op basis van de resultaten in deze eerste 
fase. 
Na de herfstvakantie volgt de tweede fase  
en die bestaat uit zeven wedstrijden. De 
indeling hiervoor is op basis van de resulta-
ten van de eerste fase.
Na de winterstop volgt de derde fase. 
Teams worden ingedeeld op basis van de 
prestaties in de eerste en tweede fase. 
Voor de Meiden volgt aan het eind van de 
derde fase nog een ééndaags eindtoernooi.
De JO7 tot en met JO12 blijven in vier fasen 
spelen zoals afgelopen seizoen.
De senioren en O23 spelen een volledige 
competitie met bekertoernooi.
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Vanaf nu twee vertrouwenspersonen
Sinds een aantal jaren 
heeft Blauw-Wit een 
vertrouwenspersoon. We hebben 
er nu zelfs twéé: een vrouw en 
een man, zodat de leden (en 
ouders van jeugdleden) een 
keuze hebben.

Onze erevoorzitter Giel Kok bekleedde de 
functie van vertrouwenspersoon tot nu 
toe in zijn eentje. Maar sinds vorige maand 
heeft hij Anne Muskens aan zijn zijde. Anne 
is ouder van een van onze jeugdleden. Ze is 
werkzaam als studentenpsycholoog/GGZ-
psycholoog bij de Hogeschool Arnhem-Nij-
megen.

Aanspreekpunt
De vertrouwenspersoon is een aanspreek-
punt voor clubleden of hun ouders, trai-
ners, leiders en andere vrijwilligers die een 
onprettige situatie of voorval willen mel-
den. Op basis van de melding onderneemt 
de vertrouwenspersoon zo nodig actie. Al-
tijd in overleg met de melder. Hoe gaan we 
dit probleem aanpakken?
De Vertrouwenspersoon is telefonisch, via 
e-mail en natuurlijk ook in levende lijve 

rond de sportvelden te benaderen. Ze gaan 
vertrouwelijk met de melding om. Alleen 
als de melder dat zelf wenst, kunnen er an-
deren ingeschakeld worden, bijvoorbeeld 
de andere leden van de commissie Veilig 
Sportklimaat.

Commissie Veilig Sportklimaat
Waar de vertrouwenspersoon zich ont-
fermt over persoonlijke, individuele mel-
dingen, is de commissie bezig met het 
algemene sportklimaat binnen de club. 
De commissie Veilig Sportklimaat gaat dit 
najaar weer via een vragenlijst ouders en 
kinderen polsen hoe ze de sfeer vinden 

binnen Blauw-Wit. Wat vinden ze prettig 
en waar vinden ze dat meer aandacht voor 
moet komen? De vertrouwenspersoon is 
er niet voor klachten over de teamindeling 
of selectieprocedure. In zo’n geval verwij-
zen ze door naar de hoofdtrainer van de 
afdeling en de Technische Commissie. De 
vertrouwenspersoon buigt zich niet over 
voetbaltechnische zaken.

 vertrouwenspersoon@svblauwwit.nl

Anne Muskens en Giel Kok

Trainingen
De trainingen worden ná 

de zomervakantie (vanaf maandag 
29 augustus) weer gestart. Het actuele 

trainingsschema is altijd op de website te 
vinden: Seizoen 2022-2023 > Trainingen en 

wedstrijden 2022-2023

De trainers geven in de groepsapp van het 
team aan wanneer er daadwerkelijk gestart 

wordt en wat de afspraken over de 
trainingen zijn (afmelden bijvoor-

beeld).

Meidenvoetbal op de schop
De KNVB heeft een paar 
wijzigingen doorgevoerd in het 
meidenvoetbal. Met als doel 
méér meiden aan het voetballen 

te krijgen én te 
houden.

Het meiden- en vrouwenvoetbal 
heeft de afgelopen twee decennia 
in Nederland een snelle vlucht geno-
men. Gebleken is dat het huidige aan-
bod niet meer als passend werd ervaren 
door speelsters en andere betrokkenen. 
De competities zijn vaak erg ongelijkwaar-
dig, waardoor wedstrijden met zeer grote 
verschillen worden gewonnen of verlo-
ren. Ook zie je binnen teams veel verschil 
in leeftijd, in motivatie en ambitie. Reden 
waarom is besloten om de huidige compe-
titieopzet te wijzigen. 
Twee in het oog springende wijzigingen 
hebben met leeftijdscategorieën en spe-
lersaantallen te maken. De leeftijdscatego-
rie MO19 is ‘opgerekt’ tot MO20 waardoor 
meiden langer in het jeugdvoetbal kunnen 
blijven spelen. In het nieuwe seizoen heb je 

dus de categorieën MO13, MO15, MO17 
en MO20.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 
je als 9-tal in te schrijven voor de competi-
tie. Als je 12 of minder spelers beschikbaar 
hebt voor een team, dan mag je 9 tegen 9 
gaan voetballen. Als de tegenstander wél 
meer dan 12 spelers heeft, dan moet zij 
zich aanpassen en tegen dit team 9 tegen 9 
spelen, op een iets verkleind veld. Wij heb-
ben 4 meidenteams in deze situatie.

mailto:vertrouwenspersoon%40svblauwwit.nl%0D?subject=
https://www.svblauwwit.nl/rep/repository/message_doc/6437691/original/Trainingsschema_BW_-_2022-2023_v4.pdf
https://www.svblauwwit.nl/rep/repository/message_doc/6437691/original/Trainingsschema_BW_-_2022-2023_v4.pdf


Uitgifte teamkleding
Op dit moment worden de sets met 
teamkleding weer in orde gemaakt. Dat 
neemt enkele weken in beslag. De sets 
worden in de eerste schoolweek (29 
augustus tot en met 2 september) weer 
uitgereikt aan de teambegeleiding.
De kledingset bestaat uit een reeks wed-
strijdtenues in blauw-wit en een kee-
perstenue. Het wedstrijdtenue omvat 
shirt, broek, kousen. Het tenue wordt 
uitgegeven in bruikleen, dus wees er 
zuinig op. Het is uitdrukkelijk NIET de 
bedoeling dat het tenue buiten de wed-
strijden om wordt gebruikt.

Sportpark op slot
In de periode van 1 juli tot en met 13 
augustus is ons sportpark op slot. In 
deze periode worden reparaties en on-
derhoud uitgevoerd. Ook hebben we 
tijdens de Vierdaagse lopers te gast in 
onze accommodatie. In deze periode is 
het dus niet mogelijk voor trainers (en 
anderen) om de sportvelden en acco-
modatie te gebruiken.
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Afscheid van ons erelid 
Henk Verweij
Het bestuur van sv Blauw-Wit 
heeft met droefenis kennis 
genomen van het overlijden van 
haar erelid Henk Verweij (11 juni 
1928 - 8 juni 2022).

De heer Verweij werd lid van Blauw-Wit 
in het jaar 1937 en heeft tot vlak voor 
zijn 70e verjaardag actief gevoetbald bij 
onze vereniging. Na zijn actieve voetbal-
carrière werd hij benoemd tot erelid van 
de club en ontving hij daarnaast de Zilve-
ren Waalbrugspeld als blijk van waarde-
ring voor zijn jarenlange bijdrage aan het 
Nijmeegse voetbal. De heer Verweij was 
binnen Blauw-Wit bij eenieder bekend, 
een trouw bezoeker van het eerste elf-
tal, maar bovenal een zeer gewaardeerd 

en geliefd lid. Henk bereikte dit jaar nog 
de geweldige mijlpaal van maar liefst 85 
jaar lidmaatschap van onze vereniging. 
Op woensdag 15 juni is afscheid genomen 
van Henk in de kerk St. Antonius Abt. Na 
afloop vond een samenzijn plaats in het 
clubhuis van onze vereniging.

Voor 1 op de 11 kinderen is 
voetbal niet vanzelfsprekend
Als hoofdsponsor van het 
Nederlands voetbal zet ING 
zich ervoor in dat ieder kind 
moet kunnen voetballen. Uit 
onderzoek blijkt dat 1 op de 11 
kinderen opgroeit in armoede, 
waardoor het voor ouders 
soms lastig is om de contributie 
en andere 
benodigdheden van 
een voetbalclub te 
betalen.

Juist in tijden van spanning 
is sporten extra belangrijk 
én gezond. Vaak zijn er 
toch meer mogelijkheden 
om toch te kunnen voet-
ballen, ook als er even 
geen geld is. Mogelijkhe-
den die soms onvoldoen-
de bekend zijn bij ouders 
en verenigingen. ING gaat 
daarom samen met de 
KNVB, SchuldenlabNL, de 

VoorzieningenWijzer en de NSR (Neder-
landse Schuldhulproute) zorgen dat dit jaar 
zoveel mogelijk Nederlandse amateurver-
enigingen een financieel contactpersoon 
krijgen. De financieel contactpersonen 
gaan gezinnen helpen de juiste (lokale) 
regelingen te vinden, zodat kinderen toch 
kunnen voetballen.
Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

http://ing.nl/niemandbuitenspel
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Voor het eerst 
sinds jaren 
weer een 

jeugdtoernooi!
Vanwege corona was het de 
afgelopen jaren onmogelijk om 
een leuk jeugdtoernooi op poten 
te zetten. Onder bezielende 
leiding van Bastiaan Eekhout 
en Bert Tolkamp is op 11 juni de 
oude traditie weer hervat. En 
hoe!

Het was genieten geblazen op zaterdag 11 
juni. Maar liefst 36 teams hadden zich aan-
gemeld voor het O8/O9/O10-toernooi van 
Blauw-Wit. Ze kwamen allemaal opdagen. 
Buiten de 90 (!) wedstrijden die werden 
gespeeld, was er de strijd om de Penaltybo-
kaal, konden de spelers de schietsnelheid 
laten meten en kwam NEC-mascotte Bikkel 
op bezoek.
De Coop aan de Molenweg had voor alle 
deelnemers ijsjes en pakjes drinken be-
schikbaar gesteld en na afloop kregen alle 
deelnemers een herinneringsvaantje.

Het was een geslaagde 
dag. Mede dankzij de 
vele vrijwilligers die zich 
hadden ingezet. Zoals de 
scheidsrechters, de jeugdkee-
pers Ryan en Daan, jeugdlid Sem 
op de snelheidsmeter, keeper Leon 
van Blauw-Wit 1, Pascal als keepersbege-
leider en natuurlijk de mensen in de keu-
ken en achter de bar.
Het smaakt naar meer dus het volgende 
O8/O9/O10-toernooi kan iedereen al in de 
agenda zetten: zaterdag 17 juni 2023. De 
toernooicommissie onderzoekt of ze ook 
nog een O11/O12-toernooi kan opzetten 
volgend jaar juni.

Oranjefestival
Op zondagochtend 12 juni volgde er nog 
een Oranjefestival. Onze O7-spelertjes en 
introducées speelden een mix-toernooitje. 
Eveneens in de stralende zon en met ijsjes 
en pakjes drinken van de Coop. 

Volg ons op Instagram en 
Facebook
Sv Blauw-Wit heeft een eigen Insta- en 
Facebook-account. Daarop stond bij-
voorbeeld deze prachtige aftermovie 
van het jeugdtoernooi.

 svblauwwit

 @svblauwwit

https://www.instagram.com/p/Cey-fx1lKtG/
https://www.instagram.com/p/Cey-fx1lKtG/
https://www.instagram.com/svblauwwit
https://www.instagram.com/svblauwwit


Inhaalslag jubilerende leden
Op de Vrijwilligersavond van 18 
juni heeft Blauw-Wit een aantal 
jubilarissen gehuldigd. Vanwege 
de coronamaatregelen konden 
deze leden niet zoals gebruikelijk 
op de Nieuwjaarsrecepties van 
2021 en 2022 gehuldigd worden.

25 jaar
De jubilarissen die 25 jaar lid zijn van Blauw-
Wit: Rik Bours, Jerry McSorland en Marco 
Willems. De eerste twee waren verhinderd. 

Jubilarissen gehuldigd op vrijwilligersavond

40 jaar
De neven Luc en Mark Jansen vierden za-
terdag het 40-jarig lidmaatschap. Luc Jan-
sen heeft in 4 decennia lidmaatschap pas 
dit jaar zijn eerste gele kaart gepakt. Terwijl 
in de jeugd zijn toenmalige leider Herman 
Blaauw sr. met Luc de afspraak had dat 
Herman de eerste gele 
kaart die Luc zou 
oplopen voor 
hem zou beta-
len. Dat geld 
was thuis in 
de kast opzij 
gelegd maar dus 
40 jaar onbenut. 
Luc is coach van het 7e 
elftal en bepaalt de opstelling. Daarbij zet 
hij zichzelf op de makkelijke plekjes. Bij een 
moeilijke tegenstander op de bank en bij 
een makkelijke in de spits. Luc is lid van de 
sponsorcommissie en leider bij de jeugd.
Mark Jansen heeft zijn hele jeugd bij 
Blauw-Wit gespeeld. Hij heeft jarenlang in 
het 2e elftal gespeeld en is daar ook mee 
kampioen geworden. Er waren een paar 
invalbeurten bij het eerste elftal te note-
ren. Nu speelt ook Mark in het befaamde 

7e elftal en is daar op 
alle posities inzet-

baar. Jarenlang 
is Mark leider 
of grensrechter 
geweest bij de 
teams van zijn 

kinderen. Daar-
naast is hij lid van 

het jeugdbestuur en 
behartigt daar de technische zaken. 

50 jaar
Mario Smits, John Bouwhuis, Arno Hei-
ming, Jan Kaspers en Hans Cobussen vier-
den zaterdag dat ze een halve eeuw lid van 
Blauw-Wit zijn. Mario was verhinderd maar 
de andere vier ontvingen wel ter plekke 
bloemen en een aandenken. 
John Bouwhuis, hoofd-
sponsor en spe-
ler van het 7e 
elftal, is vaak 
te vinden bij 
Blauw-Wit. Hij 
heeft zijn hele 
jeugd bij Blauw-
Wit gespeeld tot 
aan het eerste elftal. 
Met zijn fantastische techniek en gewel-
dige schot was hij één van de beste links-
buitens van de regio. Ook nu nog laat hij 
nog regelmatig zijn klasse zien, meer op 
de training dan in de wedstrijd want 20 mi-
nuten op zondag is tegenwoordig al meer 
dan zat. John was buiten het veld ook vele 
jaren actief in de zaal bij Blauw-Wit. In het 
altijd gezellige team van ome Wimke zijn er 
de nodige kampioenschappen gehaald en 
mooie woensdagavonden geweest in de 
Gofferthal.
Arno Heiming heeft ook vanaf de kleinste 
jeugd bij Blauw-Wit gespeeld en heeft het 
ook geschopt tot het eerste elftal. Arno 
heeft in de senioren ook nog bij een aantal 
andere verenigingen gespeeld maar is ook 

lang speler geweest van 
het zaalteam van 

ome Wimke. Na 
terugkeer bij 
Blauw-wit op 
het veld heeft 
Arno lange tijd 

in het team van 
Wesley gespeeld, 

het toenmalige derde. Sinds een aantal 
jaar speelt Arno ook in het befaamde 7e 
elftal en heeft besloten om volgend jaar te 
gaan aansluiten bij het 45+ team op zater-
dag. Deze keuze komt ook voort uit het feit 
dat Arno al een jarlange carrière heeft als 
trainer. Ook bij Blauw-wit is hij trainer ge-
weest. Volgend jaar staat hij aan het roer 
bij AAC/Olympia.
Jan Kaspers was 
een snelle speler 
totdat hij twee 
keer zijn been 
had gebroken. 
Hij was actief 
op veld en in 
de zaal. Keepte in 
de zaal en wisselde 
onmogelijke reddingen 
af met bijzondere blunders. Hij is leider, 
verzorger en later ook nog grensrechter 
geweest bij het 2e elftal, dat toen nog een 
selectieteam was. Hij vertegenwoordigde 
de Seniorencommissie in het hoofdbe-
stuur. Momenteel draait hij, samen met 
zijn vrouw Wilma, zijn rondjes keuken- en 
bardienst in het clubhuis.
Hans Cobussen was een van de grondleg-
gers van de Outside Cup. Hij heeft gespeeld 
in het team met Wim Jacobs, Peter Kreg-
ting en Ton Kamoen. 
Was jeugdleider en 
zat in het alge-
meen bestuur 
voor het zaal-
voetbal. Als 
speler was hij 
beroemd om 
zijn slidings. Ooit 
trapte hij nog een bal 
lek bij VVLK. Inmiddels woont Hans wat 
verder weg maar is nog steeds bij Blauw-
Wit te vinden als er een feestje is.

Marco Willems kon wel in het zonnetje ge-
zet worden. Voordat hij bij Blauw-Wit in de 
selectie terecht kwam als keeper, speelde 
Marco bij Quick 1888 en NEC. Na Blauw-
Wit is hij nog naar Beuningse Boys gegaan. 

Uiteindelijk is Marco 
in het befaamde 

7e elftal te-
rechtgekomen, 
waar hij tot 
drie jaar terug 

onder de lat 
heeft gestaan.
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Zo namen zij 
afscheid van het 

seizoen 2021-2022

een fijne zomer 
allemaal!

JO7-3
JO7 

oranje

JO8 
paars

JO9-1

JO7 
rood

JO8 
blauw

JO8
groen

JO10-3


