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VAN DE
VOORZITTER
Beste leden,
We zijn weer lekker fanatiek
begonnen aan de voorbereidingen voor de najaarscompetitie 2018. De trainingsavonden
zijn weer druk bezocht en we
hebben er allemaal weer zin in.
Wat betreft de indelingen van
de teams hebben we dit keer
geen problemen ondervonden,
en dat is ook wel eens een keertje lekker. De TC heeft zijn werk
dus goed gedaan. Ik wil iedereen namens het bestuur veel
succes wensen in de competitie!
We hebben in het bestuur
zoals bij de meesten wel bekend Kristoff Derveaux mogen
verwelkomen als nieuwe wedstrijdsecretaris. Wij zijn erg blij
met zijn inzet, en kunnen nu al
concluderen dat hij zijn functie zeer serieus neemt. Tevens
fungeert hij binnen het bestuur
als klankbord voor de leden die
op de dinsdag trainen, en ook
hiermee komt een wens van
het bestuur in vervulling.
Het Top-Team toernooi heeft
op 1 September plaatsgevonden,
en we kunnen concluderen dat
het wederom een succes was.
Alle teams die hebben deelgenomen hebben aangegeven dat
ze het geslaagd vonden en dat
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zij graag volgend jaar wederom
een uitnodiging willen ontvangen. Graag wil ik via deze weg
alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet, echt super dat we
met zo velen dit tot een succes
hebben kunnen maken. Met
name vindt ik het persoonlijk
geweldig dat er buiten de “vaste
kliek” om een aantal “nieuwe”
leden zich aangemeld hadden
om te helpen. Dit geeft aan dat
de bereidheid er zeker is om
onze mooie club te helpen waar
mogelijk. Verder wil ik uiteraard alles sponsoren bedanken,
want zonder het sponsorgeld
zou het niet mogelijk zijn om
dit evenement te houden.
Als laatste wil ik Ellen Otten
bedanken dat zij bereid is om
ons uit de brand te helpen door
te assisteren bij de trainingen.
Wij wensen haar als bestuur
veel succes en hopelijk kunnen
we haar volgend jaar ergens als
gediplomeerd trainster toevoegen.
Ik wens iedereen een sportief en gezellig seizoen toe, en
hopelijk kunnen we een aantal
kampioenen huldigen aan het
eind!

Michel Roeloffzen
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EVEN VOORSTELLEN:
ONZE NIEUWE
WEDSTRIJDSECRETARIS
Hallo iedereen, ik ben Kristoff
Derveaux en ik ben jullie nieuwe wedstrijdsecretaris. Uiteraard stel ik mezelf even graag
voor aan jullie. Tot 3 jaar geleden woonde ik nog in België
en had ik nog maar heel zelden
getafeltennist.

HOE KOMT EEN BELG
DAN IN ALMELO
TERECHT EN BIJ EEN
TAFELTENNIS
VERENIGING?
Wel in Almelo ben ik terecht
gekomen door de liefde. Mijn
vriendin is een Almelose en ik
heb de stap gezet om te verhuizen naar Nederland. Bij een
tafeltennisvereniging komen als
je nog nooit hebt getafeltennist
is een ander verhaal. In het begin leek tafeltennis wel leuk en
wou ik het eigenlijk wel eens
proberen. Via een zoektocht
bleek er in Almelo een tafeltennisvereniging te zijn die ook
‘andere’ activiteiten organiseert,
zoals, biljartavond, wijnproefmiddag, … En die vereniging is
Blauw-Wit. Na een aantal keer
proberen samen met Leo bleek
tafeltennis wel heel leuk te
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zijn. Zo zijn we ondertussen dik
anderhalf jaar lid. Na een tijdje
wil je uiteraard ook je kunstjes
testen tegen andere spelers en
gingen we competitie spelen.
Dit is geen onverdeeld succes,
ik verlies nl nogal veel wedstrijden, maar het is wel heel leuk
en leerrijk. Ook bij mij geldt het
motto:

‘HARD WERKEN EN
DOORZETTEN’.
Toen kwam er een vacature in
het bestuur en wel deze van
wedstrijdsecretaris. Dit leek mij
best interessant en ik wil heel
graag mijn steentje bijdragen
aan onze mooie vereniging.
De laatste maanden heb ik veel
geleerd over de organisatie van
de tafeltenniswereld in Neder-

land en ga ik nog heel veel leren vermoed ik. Want uiteraard
is alles nieuw voor mij. Gelukkig kan ik nog steeds beroep
doen op Erik (onze vorige wedstrijdsecretaris) en krijg ik enorme hulp van onze Technische
Commissie, Jos, Rita en Eric.
Iets wat nieuw is, is de aankondiging van toernooien over het
hele land (en het buitenland).
Op het prikbord in de kantine
hangt een lijst waar alle toernooien worden aangekondigd
waarvoor we worden uitgenodigd. Ik nodig u uit om hier af
en toe naar te kijken.
Als je extra informatie wil
over een toernooi mag je mij
altijd mailen en stuur ik alle
info door. Ook als je zelf wordt
uitgenodigd en het lijkt interessant mag je het altijd doorgeven. Alsook tips en andere
suggesties of vragen zijn steeds
welkom.

TOT BINNENKORT BIJ
BLAUW-WIT!
Kristoff Derveaux

UITGELICHT
Een nieuwe rubriek in de Blauwwitter is uitgelicht. Hierin wordt in elke editie een lid van BlauwWit tegen het licht gehouden door middel van een 11-tal vragen. De geïnterviewde mag vervolgens
zelf aangeven over welk lid hij zelf graag meer te weten wil komen. In de vorige editie heeft Devin
aangegeven meer te willen weten over: Jos Reuvekamp

1. Wie is Jos Reuvekamp
…..vertel in het kort iets
over jezelf!
- Ik ben Jos Reuvekamp, 41 jaar,
al ruim 13 jaar getrouwd met
Ramona en vader van 2 kinderen. Kjell van 11 en Jari van 8.
Kjell speelt zelf ook tafeltennis
en Jari is een fanatiek voetballer. Ik werk als administratief
medewerker bij SelektHuis en
daarnaast geef ik training bij
Blauwwit.

2. Waarom heb je gekozen
voor de tafeltennissport?
- Ik ben met tafeltennis in
aanraking gekomen via onze
overbuurman van vroeger. Han
Mensink. Hij nam mij en mijn
zus Rachel mee naar Blauwwit
en wij zijn er nooit meer weggegaan.

3. Wat is je mooiste tafeltennismoment tot nu toe?
- Mijn allermooiste moment is
het voor de 2e keer winnen van
de TOP 10 van 2016. In de finale
won ik met 4-3 van Joost Geesink waarin ik in de poule kansloos van had verloren. Al met al
dus een verrassing voor mij.

4. Wat is de grootste blun-

der die je in je leven gemaakt hebt?
- Dat ik op mijn eerste date met
Ramona voor de bioscoop op
mijn snuffert ging…..endat ik
tot overmaat van ramp (vond
ik toen) ook nog mijn moeder
tegen kwam….

hoe zulke mensen, die vaak erg
gelukkig overkomen, tegen de
huidige wereld aankijken. Ik
denk dat wij daar nog veel van
kunnen leren.

8. Wat is je lievelingseten?
- Mijn lievelingseten is Chinees.

5. Wie is je tafeltennisidool?

9. Wat is je favoriete vakantiebestemming?

- Dan kan ik niet anders zeggen dan Jan-Ove Waldner. De
beste speler uit de jaren ‘90 en
zoals ik het zie de speler met
het meeste balgevoel die ik heb
zien spelen.

- Dan moet ik kiezen tussen in
de winter Tsjechië of in de zomer Italië. Dat is lastig….maar ik
denk dat dan uiteindelijk mijn
voorkeur uitgaat naar Italië.

6. Wat is je droom voor de
toekomst?
- Het klinkt cliché, maar mijn
droom is dat mijn kinderen
gelukkig blijven, een mooie toekomst opbouwen en later met
trots terugkijken op mij. Net
zoals ik met trots terugkijk op
mijn ouders.

7. Met wie zou je wel
graag een dag willen ruilen, en waarom?

10. Waarom zou iedereen
lid van Blauw-Wit moeten
worden?
- Omdat het een gezellige vereniging is waar iedereen geaccepteerd word zoals die is.

11. Van welk lid van
Blauw-Wit zou je graag
meer willen weten?
- Hendrik Jan Piek

- Ik zou wel een dag willen
ruilen met mijn zwager. Die
kheeft het syndroom van Down.
En ik ben ontzettend benieuwd
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TOP TEAM TOERNOOI
SEPTEMBER 2018

Eric Beld

Als voorbereiding op de najaar competitie organiseerden wij op zaterdag 1 september voor de 6e
keer het TOP TEAM TOERNOOI (TTT). Team uit Twente, maar inmiddels ook ver daarbuiten, wachten elk jaar vol spanning of zij uitgenodigd worden om na een lange en vermoeiende zomervakantie
deel te nemen. De meeste spelers zien het TTT inmiddels als een “generale repetitie”, omdat voor de
meesten de eerste competitiewedstrijd in de week erna op de agenda staat. De 5 voorgaande edities
stonden voor ondergetekende in het teken van dienstverlening achter de bar, maar deze 6e editie
gaat voor mij als meest bijzondere de geschiedenis in, want dit keer mocht ik als voorbereiding op
de avondbardienst en als beloning voor een hele zomer doortrainen, mij nog eerst even lekker in
het zweet spelen.

Deelnemende teams, spelers en
bijbehorende rating:
Entac met Thijs Smit-2025,
Tom Coenen-1929 en Lars Banning-1722
De Toekomst met Gerben Otten-1867, Frank Bruggeman-1773
en Maik Bellman-1442,
Blauw Wit met Jos Reuvekamp-1741, Raymond Hendriks-1697 en Eric Beld-1492,
Effekt ’74 met Ramon Henning-1763, Lars Hubbermeijer-1599 en Rick Luiken-1514,
DTV met Jan-Jaap Schipper-1680,
Yoran Tonnema-1591 en Rick
Weijs-1487,
Thibats met Trung Nguyen-1628,
Derek Rodink-1627 en Tiago de
Santana-1394.
Gespeeld wordt er in 2 poules,
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en op basis van teamrating zijn
de 2 sterkste teams uit elkaar
geplaatst en zitten dus niet bij
elkaar in de poule. In de poule
spelen alle 3 teams tegen elkaar
en elke wedstrijd bestaat uit 6
potjes. Op basis van rating word
je in de opstelling van je team
geplaatst op 1, 2 of 3. De nr. 1
speelt tegen de nrs. 2 en 1, de
nr. 2 tegen de nrs. 1 en 3 en de
nr. 3 tegen de nrs. 3 en 2. Volgt
U het nog ?? Over naar de wedstrijden !!

Effekt ’74 start met een overwinning tegen DTV, en Blauw
Wit start tegen Thibats, ook
met een overwinning: 6-0 maar
liefst. Maar zoals zo vaak leek
het eenvoudiger dan het in werkelijkheid was, Eric werkt tegen
Derek maar liefst 7 matchpoint
weg vanaf 6-10 in set nummer
5 om die vervolgens met 17-15
winst af te sluiten
NEVER GIVE UP !!
Verliezers spelen dan gelijk
door tegen de nummer 1 ge-

plaatst in de poule, dus vervolgens speelt DTV tegen Entac
en Thibats tegen De Toekomst,
zodat er geen sprake kan zijn
van een soort van “vorentscheidung” in de poule, want met
een Duitser, Braziliaan, halve
Koreaan en een aantal Tukkers is het onderhand een TTT
geworden van Internationale
allure !!!
DTV verliest van Entac, dit is
absoluut geen schande tegen
4-voudig kampioen, maar is
daardoor in de poule wel uitgeschakeld. DTV kan zich voorbereiden op de 3e helft, met Yoran
als “leadsinger” van Durf Te
Vragen.
Thibats verliest met 5-1 van De
Toekomst, en dat ene puntje
van Derek tegen Maik zorgt er
voor dat Blauw Wit aan 3-3 tegen De Toekomst genoeg heeft
om de finale te bereiken.
Effekt speelt de beslissende poulewedstrijd tegen Entac voor
een plek in de finale.

De laatste poulewedstrijd lijkt
spannender dan hij is, want
in de buurt van een 3-3 komt
Blauw Wit helaas niet. Gerben
en Frank zijn niet te pakken,
en enkel Eric voorkomt met
zijn overwinning op Maik dat
het geen complete “walk-over”
wordt.
Finale tussen Entac en De Toekomst; de 2 sterkste teams EN
de enige teams die het toernooi
eerder op hun naam schreven.
Entac deed dat 4 keer eerder, en
De Toekomst deed het de andere keer (tegen Entac). Frank
kan het niet redden tegen Thijs,
en Gerben verliest van Tom (die
daarmee als enige ongeslagen
blijft vandaag !!). Lars wint van
Maik en Gerben wint na een
gelijkopgaande strijd van Thijs.
Tom wint eenvoudig van Maik
waardoor met 4-1 de beslissing
in het voordeel van Entac is
gemaakt, en de partij tussen
Lars en Frank overbodig is geworden.
Aansluitend konden alle spelers genieten van een heerlijk

Chinees Buffet, waarvan ook
toeschouwers (tegen een kleine
bijdrage) gebruik konden maken. Leuk was om de horen dat
de coach van Thibats (Xin Guo)
onder het eten zei in het Engels: I’m from China, just a few
days in the Netherlands, the
first tabletennis I’m watching I
get CHINESE FOOD !!!
Buiten speelden de aanwezige
kinderen op de speciaal voor
vandaag geplaatste stormbaan,
waarop we ook enkele “verdwaalde” buurtkinderen zagen
die zich prima vermaakt hebben. Na de succesvolle verloting, waarbij de liefhebbers er
met hun favoriete prijzen vandoor gingen, kan de organisatie
terugkijken op een prima TOP
TEAM TOERNOOI !!!
Op naar de 2019 edite, in de
eerste week van september zien
we een ieder graag weer terug.
Achter de tafeltennis-tafel,
tel-tafel, buffet-tafel of sta-tafel
…

Maar verder dan enkele games
en een sterke overwinning van
Lars H. op Lars B. komen onze
buren uit Wierden niet, en zo
staat Entac voor de 6e maal in
de finale. Het begint te wennen,
maar het team uit Enschede
maakt haar favorietenrol op basis van veruit de hoogste teamrating wederom waar en heeft
voor de 6e maal op rij “een”
geldprijs binnen.
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ACTIVITEITEN
COMMISSIE
Gedurende het jaar organiseert de activiteitencommissie diverse activiteiten buiten het tafeltennissen om. Onder andere een Jeugdweekend, pokeravond, darttoernooi, biljartavond, Feestavond en
natuurlijk het Top-Teamtoernooi behoren tot de jaarlijks terugkomende activiteiten die worden
georganiseerd door de activiteitencommissie.

Op 17 februari jl. hebben we
weer een druk bezochte Pokeravond gehad. In totaal hadden
zich 24 personen opgegeven. Na
spannende voorrondes waarin
werd gestreden om elk fiche
was aan de finaletafel uiteindelijk Ronnie Gierveld de gelukkigste.
Hierbij dient vermeld te worden dat ieder ander met de
kaarten die hij in handen kreeg
gewonnen had. Desalniettemin
een terechte winnaar, hij was
er al jaren dichtbij maar gooide
vaak zijn eigen glazen in met
zijn te agressieve (bluf) manier
van kaarten.
Op dinsdag 29 mei werden
tijdens de kampioenenreceptie Team 1 en 2 bij de jeugd en
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Team 2 en 5 bij de senioren in
het zonnetje gezet voor hun behaalde kampioenschap. Via deze
weg nogmaals gefeliciteerd met
de behaalde kampioenschappen!
Helaas is door te weinig animo
het Jeugdweekend komen te
vervallen, wij gaan kijken om in
het najaar toch nog iets leuks
voor onze jeugdleden te organiseren.
Op zaterdag 14 juli werd het
jaarlijkse afsluittoernooi i.c.m.
de Pubquiz en Feestavond georganiseerd, voor een uitgebreid
verslag zie de bijdrage van de
Technische Commissie. Dat
het een zeer succesvolle avond
bleek wel uit de ruim 50 aanmeldingen in totaal.

In hiernaast vindt je de diverse
activiteiten die dit jaar en begin
volgend jaar nog op de agenda
staan. Voor elke activiteit komt
er in de kantine een inschrijfformulier te hangen waar je je
op kunt geven voor de desbetreffende activiteit.
Bibia Dekkers
Miriam van Brouwershaven
Eric Beld
Wouter Linthorst
Ronnie Gierveld
Niels Robben
Jos Reuvekamp
Michel Roeloffzen
René van den Berg

AGENDA
14/10
http://www.knoldranken.nl

2018

WIJNPROEFMIDDAG/AVOND
14:00 uur | Kantine

02/11 - 04 /11
http://www.maasreclame.nl

2018

UITWISSELING BELGIË
Vrij t/m Zon | Zaal en kantine

10/11

2018

POKERAVOND
20:00 uur | Kantine
http://www.tegelmarktalmelo.nl

09/12

2018

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
11:00 uur | Kantine en zaal

21/12
http://www.fietsreparatiealmelo.nl

2018

BILJARTAVOND
19:30 | Café Brockie

08/01 2019
NIEUWJAARSBORREL 2019
20:00 uur | Kantine
http://www.munsterhuis.nl

18/01

2019

DARTTOERNOOI
20:00 uur | Kantine

http://www.miro-click.com/indexnl.html
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Beste leden,

DE GROTE
CLUBACTIE

Ook dit jaar doet Blauw-Wit
weer mee aan de Grote Clubactie. Zoals reeds aangegeven
tijdens de ALV hopen wij dat
eenieder dit jaar beter zijn best
doet om in ieder geval een aantal loten te verkopen, of om zelf
(of met het team) een aantal
loten te kopen!

WIJ DOEN
OOK WEER
MEE!

De opbrengst (€ 2,40 per verkocht lot) komt volledig ten
goede van Blauw-Wit. (We zijn
aan het sparen voor nieuwe
tafels)
Buiten het feit dat dit de vereniging een leuk extra zakcentje op kan leveren zijn er ook
leuke prijzen te winnen. Buiten
de prijzen die door de Grote
Clubactie beschikbaar worden
gesteld, stelt Blauw-Wit ook een
prijs beschikbaar voor diegene
die de meeste loten verkoopt!
De boekjes liggen vanaf 15 september in de kantine. De lotenverkoop sluit 22 november.
Voor meer informatie kun je
kijken op de website https://
www.clubactie.nl/ of kun je
contact opnemen met René van
den Berg.

80%

gaat naar onze
vereniging
Steun onze club,
koop loten!

Wij doen mee aan
de Grote Clubactie!
PRIJZEN
E 100.000,-

Stan van den Dobbelsteen
en Jochem van Gelder.
Ambassadeurs
Grote Clubactie 2018.

1e

2e

Volkswagen up!
3e
Luxe campingvakantie t.w.v. E 2.500,-

En nog vele andere prĳzen! Check clubactie.nl
De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterĳen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie
onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is geldig voor de periode
van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+
De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 12 december 2018 te Tilburg. Voor meer info: clubactie.nl.

GROTE DI0037_Poster_A1.indd 1
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17-07-18 12:22

SCHEMA BARDIENST
VR 14/09

ZA 22/09

TEAM 2
Teams thuis 1, 3, 7

ONBEKEND
Teams thuis 1, 2

VR 21/09

ZA 06/10

TEAM 7
Teams thuis 4, 5, 6, 8

VR 28/09

HANS BEEKMAN
Teams thuis 1, 2, 3

VR 05/10

ONBEKEND
Teams thuis 1, 2

SLEUTELADRES

ZA 03/11

Marc van Schagen
Molenkampspark 58, Almelo
Tel: 06 204 84 257

ZA 24/11

KANTINE

ONBEKEND
Teams thuis 1, 2

TEAM4
Teams thuis 4, 5, 6, 7 ,8

ONBEKEND
Teams thuis 2

VR 12/10

ZA 08/12

TEAM 5
Teams thuis 1, 2, 3, 4

CONTACTEN
VOOR
BARDIENST

ONBEKEND
Teams thuis 2

Tel: 06 416 29 384

STORING ZAAL
SPORTBEDRIJF
Tel: 0546 863 636

VR 19/10

HANS BEEKMAN
Teams thuis 4, 5, 6, 8

VR 02/11

TEAM 3
Teams thuis 2, 4, 5, 6, 8

VR 16/11

TEAM 8
Teams thuis 1, 2, 3, 7

VR 23/11

TEAM 1
Teams thuis 4, 5, 6, 7 ,8

VR 30/11

TEAM 6
Teams thuis 1, 2, 3

WANNEER JE NIET
KUNT DIEN JE ZELF
TE RUILEN MET EEN
ANDER TEAM
AANWEZIGHEID
BARDIENST:
VRIJDAG
19:30U - 01:00U
ZATERDAG
12:30U - 21:00U
NA HET AFSLUITEN
SLEUTEL RETOUR
NAAR MARC VAN
SCHAGEN
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AFSLUITTOERNOOI
JULI 2018

Het is weer zover, zaterdag 14 juli, de laatste activiteit van een geweldig jaar bij Blauw-Wit. Na vandaag gaat Blauw-Wit offcieel beginnen aan zijn ‘zomerslaap’.

Het ging er in de finale heftig
en spannend aan toe.

WOUTER
SCHREEUWDE HET UIT
BIJ ELK GEWONNEN
PUNT,
we kregen nog net geen klachten van de buren J. Uiteindelijk
moest hij het toch afleggen
tegen Robert in de felbevochten
en zeer mooie finale.

Maar eerst nog een gezellige
en leuke middag, met een tafeltennistoernooi, lekker eten en
een authentieke pubquiz. Ahja
en de Belgen spelen ook nog de
troostfinale van de wereldbeker
voetbal in Rusland.

HET GAAT ER DRUK
AAN TOE IN ONZE
SPORTZAAL
Iedereen is aan het opwarmen,
sportief en of extra sportief.
Meer dan 50 leden hadden zich
ingeschreven voor deze geweldige activiteit. De organisatoren
hadden zich goed voorbereid op
het toernooi zodat alles vlekkeloos verliep.
De eerste ronde van het toer-
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nooi werd gespeeld op basis
van rating. Je weet wel, met
punten voor enzo… Na deze
ronde gingen de eerste twee
door naar de volgende ronde.
Dit was dan onmiddellijk ook
een knock-out ronde.
Zo ging het verder totdat Jos
en Harry moesten strijden voor
de 3de en de 4de plaats. In
deze kleine finale werd Harry
de winnaar waardoor hij 3de
eindigde in het toernooi en Jos
4de.
De finale ging tussen de verrassing van de middag, Wouter
en het regerend clubkampioen
Robert aka het grootste toernooibeest onder ons.

De eindstand van het afsluitend
toernooi is dus:

1. ROBERT KOLE
2. WOUTER
LINTHORST
3. HARRY WANSCHERS
4. JOS REUVEKAMP.
De troostprijs ging naar de Belg
onder ons, Kristoff Derveaux. De
Belgen wonnen hun troostfinale
en eindigde als 3de op de wereldbeker.

SPONSORCOMMISSIE
Naast het vinden van reguliere sponsoren zijn wij de afgelopen periode ook bezig geweest om te kijken naar andere mogelijkheden om financiële middelen aan te boren.
Sponsorkliks
Sinds mei 2018 is Blauw-Wit aangemeld bij Sponsorkliks. Blauw-Wit kan hier heel gemakkelijk geld
mee verdienen. Het concept is heel simpel. Wanneer jij je online aankopen verricht via de website van
Sponsorkliks ontvangt Blauw-Wit hier voor een commissie. Hieronder een greep uit de ruim 100 aangesloten webshops.

Rekenvoorbeeld:
Jij boekt een hotelletje via Sponsorkliks bij booking.com. Kosten € 400,-- exclusief btw. Op dit moment
kent booking.com een commissie van 5,33%. Dit betekent een commissie van € 21,32. Van deze commissie is 75% voor Blauw-Wit, wat gelijk staat aan € 15,99.
Download de app in de playstore of app-store en probeer zoveel mogelijk online aankopen te doen via
Sponsorkliks. Het kost jou namelijk niets extra!
Kerstmarkt
Het is de bedoeling dat wij op 7 december 2018 een kraampje gaan huren op de kerstmarkt in Geesteren. Het idee is om broodjes bakleverworst, bloedworst en/of chorizo te verkopen. Wij zijn nog aan
het onderzoeken of wij dit mogen verkopen. De netto-opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van
nieuwe tafeltennistafel(s).
Heb jij zin om te helpen met het organiseren van de kerstmarkt of kun jij heel goed bakken en braden? Meld je dan even bij Danny of Michel.

ZAALHUUR

Vriendenloterij
Bij de vriendenloterij is het mogelijk om een goed doel te steunen. Dit goede doel kan een sportvereniging zijn. Van de inleg van de loten komt 50% ten goede van het sponsordoel. Dit kan per lot oplopen
tot € 94,50 per jaar. Wij willen graag eerst inventariseren hoeveel mensen er lid zijn van de vriendenloterij én die hun sponsordoel eventueel willen wijzigen naar Blauw-Wit, omdat er een aantal verplichtingen aan zitten, zoals een jaarlijkse belactie om loten te verkopen aan familie/vrienden of bekenden.
Speel jij mee met de vriendenloterij of wil je helpen met een eventuele belactie? Geef dit door bij
Danny of Michel.
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TEAM INDELING

NAJAAR 2018

Jeugd

Senioren

TEAM 1

TEAM 1

TEAM 5

4124288 R.S.H. de Vries

1943285 E. Pijper

3530525 R. Dekkers-Linneman

4018398 B. Harsveld

2608846 R. Hendriks

3641295 T. Linthorst

4018403 R. Harsveld

2744016 J. Reuvekamp

2248808 J. Voelman

4120153 J. Woolderink

3871442 R.H. Lucas
3945005 P. Slamp

TEAM 2

TEAM 2

TEAM 6

4106735 K. Reuvekamp

3023162 R.H. Kole

1449574 J. Barendrecht

4185739 E. Westerink

2835304 L. Preuter

1985279 R. Post

4115661 E.J.S. van der Linde

0386032 H.J. Wanschers

3397090 A. Alkaaby

2786767 M. Littel

3497599 J. Nijeboer

3023798 R.W.J. Gierveld

TEAM 3

TEAM 7

3196509 M.J. van Brink

2359714 F. van Brouwershaven

1245734 E. Beld

3732208 D. Beuving

3950034 A.M. Nitert

3786281 R. Moelard
3827207 M. van Schagen
3840239 E. Otten

TEAM 4

TEAM 8

3864843 R. van den Berg

4098241 G.H. Jansen

2744545 K. Preuter

4156382 E.E.L. van der Linde

3362134 D. Platjes

4187082 K. Derveaux

2906456 W.P.L. Linthorst

4188452 L.F. Davina

3864851 D.H.A. Spoler

4203260 H.J. Piek

3909805 H.J.M. Roeloffzen
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COMPETITIE INDELING
Senioren

TEAM 1

Jeugd

TEAM 5

HOOFDKLASSE
POULE A
Effekt ‘74 1
Blauw-Wit 1
Kampenion 3
Tafelten Zwolle 2
DTS 1
Thibats 1

2E KLASSE
POULE G
Blauw-Wit 5
Holten 1
De Trefhoek 2
Thibats 2
Swift (D) 5
DTS 3

TEAM 2

TEAM 6

HOOFDKLASSE
POULE B
Kampenion
Bosman/Wezep 1
DTV ‘84 1
De Brug 2
Swift (D) 1
Blauw-Wit 2

4E KLASSE
POULE H
Blauw-Wit 6
Rijssen 3
Effekt ‘74 6
Holten 3
MTC 3
De Trefhoek 4

TEAM 3

TEAM 7

PROMOTIEKLASSE
POULE B
Tafelten Zwolle
Blauw-Wit 3
Olst 1
Smash 2000 1
Swift (D) 2
ENTAC 3

5E KLASSE
POULE H
Holten 4
Vitesse ‘35 9
Effekt ‘74 8
Blauw-Wit 7
Rijssen 6
Brookshoes 4

TEAM 4

TEAM 8

1E KLASSE
POULE B
Blauw-Wit 4
Effekt ‘74 2
Tafelten Zwolle 5
Trias 2
Olympia (G) 2
Heino 2

NAJAAR 2018
TEAM 1

LANDELIJK C
POULE A
SMD 1
Kampenion 1
De Treffers ‘70 2
Blauw-Wit 1
GTTC Groningen 1
Assen 1
DTS 1
Argus 2

TEAM 2

4E KLASSE
POULE A
Blauw-Wit 2
Rijssen 4
DTS 3
Borne 1
Effekt ‘74 1
DTS 4

6E KLASSE
POULE G
Effekt ‘74 9
Twekkelerveld 6
Vitesse ‘35 10
Blauw-Wit 8
HATAC 8
ENTAC 11

15

CLUBBLAD BLAUWWIT ALMELO UITGAVE 03

