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Beltona Beloften Competitie seizoen 2020 - 2021
Voor u ligt alweer de tweeëntwintigste uitgave van de Beltona presentatiegids.
We hopen dat we er in geslaagd zijn een mooie overzichtelijke gids te hebben gemaakt waar u op twee
pagina’s de informatie over de poule en het wedstrijdschema van uw club eenvoudig terug kunt vinden.
We wensen alle deelnemers heel veel succes in de Beltona Beloften Competitie.

COLOFON
Deze presentatiegids is een uitgave van de

Foto’s Klaas Friskus

organisatiecommissie Beltona Beloften
Competitie cvv Sparta Enschede.
Oplage: 350

Voor uitslagen en standen bezoek www.sparta-enschede.nl

Inhoudsopgave
3 Klaar voor de aftrap
5 Erelijst winnaars Beltona Beloften Competitie
6-7 Poule A

sv ‘t Harde - vv Zeewolde - Zwart Wit ‘63 - sv Batavia ‘90

8-9 Poule B

DOS Kampen - ZAC - FC Dalfsen - vv Olympia ‘28

10-11 Poule C

FC Meppel - vv De Weide - JVC Dedemsvaart - vv OZC

12-13 Poule D

DZOH - SJO FC Coevorden - NK vv Protos - vv Noordscheschut

14-15 Poule E

Vroomshoopse Boys - Hulzense Boys - HHC Hardenberg - MVV ‘29

16-19 Onze nieuwe deelnemers aan de Beltona Beloften Competitie
20-21 Poule F

HSC ‘21 - sv Bon Boys - vv Rigtersbleek - FC Trias

22-23 Poule G

cvv Oranje Nassau - FC Eibergen - cvv Sparta - rksv NEO

24-25 Poule H

vv Eldenia - SML Arnhem - VDZ - csv Apeldoorn

26-27 Poule I

KSV Fortissimo - SKV - Blauw Geel ‘55 - sc Hoevelaken

29-31 Reglement Beltona Beloften Competitie 2020-2021

-

DEPPENBROEK

Kaas
Buitenlandse kaas
Noten / olijven / tapas
Geschenkverpakkingen
en relatiegeschenken

Rijnstraat 62B 7523 GH Enschede Tel. 053 - 432 63 83 Facebook.com/zuivelhoevedeppenbroek
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Klaar voor de aftrap
Het afgelopen seizoen is nogal tumultueus

het sportpark Schreurserve wordt gehouden.

liefst 141 verschillende clubs deel genomen.

verlopen. Tijdens de eerste speelronde was

Komend seizoen zal dat op 19 juni 2021 het

Ook komend seizoen mogen we weer een

het meteen heel slecht weer, clubs lieten ons

geval zijn als tenminste het coronavirus niet

aantal nieuwe clubs verwelkomen: ’t Harde,

net voor en tijdens de competitie in de steek

opnieuw roet in het eten gooit. We hopen

Batavia ’90, Blauw Geel ’55 en Protos zijn voor

en tot slot kwam het coronavirus op ons pad.

dan een opvolger van FC Meppel te kunnen

het eerst van de partij.

Een heel ander seizoen dan we vooraf in ge-

begroeten.
Daarnaast komen een aantal ex-deelnemers

dachten hadden. Een tussentijds einde aan de
competitie, geen finaledag met een toernooi-

De Beltonacompetitie heeft zich inmiddels

terug. Van de 36 deelnemers nemen er ko-

winnaar, vreemd allemaal.

ontwikkeld tot een al om gewaardeerd en

mend seizoen naast organisator Sparta maar

steeds bekender geworden voetbalgebeu-

liefst 13 clubs al 10 of meer keer deel met als

Gelukkig lijkt het virus op dit moment op zijn

ren. Niet in zijn minst door een aantal spe-

koplopers HHC, MVV ’29 en Vroomshoopse

retour te zijn. We hopen dan ook weer tot de

ciale elementen, zoals het werken met ar-

Boys die voor de 19e keer mee gaan doen.

orde van de dag over te kunnen gaan en be-

bitrale trio’s, het nemen van strafschoppen

Daar zijn we uiteraard blij mee.

gin oktober weer te kunnen starten met onze

na een gelijkspel met voor de winnaar een

beloftencompetitie. Dat zal dan al weer de

extra punt, de eigen presentatiegids met de

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons het

22e editie gaan worden.

mogelijkheid voor de deelnemende clubs

afgelopen seizoen weer geholpen heeft. In de

een gesponsorde advertentie te laten op-

eerste plaats naar hoofdsponsor en naamge-

De 22e keer. Daar zijn we best trots op. In 1999

nemen, het te behalen puntengeld en het

ver Beltona Sports in Rijswijk maar ook naar

is de competitie gestart met 20 clubs, op één

werken met tijdstraffen in plaats van kaarten.

de scheidsrechters waarvan de nodige flexibiliteit werd gevraagd vanwege allerlei afgelas-

na allemaal afkomstig uit Overijssel. In de loop
der jaren is het aantal deelnemende clubs ge-

Bij de start van de competitie in 1999 namen

tingen en verschuivingen in het speelschema

groeid naar ca 40. Soms meer, zoals de afgelo-

ook beloftenteams van profclubs deel. Helaas

en alle andere vrijwilligers.

pen 2 jaar, soms iets minder. Komend seizoen

voor ons werd een paar jaar later een eigen

gaan we met 36 clubs van start, afkomstig uit

beloftencompetitie voor de profclubs in het

Wij wensen alle deelnemende clubs, scheids-

Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland.

leven geroepen waardoor zij moesten afha-

rechters en spelers een hartelijk welkom bij

De beste 16 clubs plaatsen zich voor de fina-

ken. In de loop van de 21 jaar die de compe-

onze 22e editie.

ledag, die steeds bij Sparta in Enschede op

titie nu heeft plaats gevonden hebben maar

Functie

Naam

Telefoonnummer

Mail

Voorzitter

vacant

Secretaris

Daan Wevers

053 - 434 33 79

secretarisbeltonacompetitie@gmail.com

Penningmeester

Frank van Dorp

06 - 19 71 10 58

penningmeesterbeltona@sparta-enschede.nl

Competitieleider

Herman Boers

06 - 50 52 53 94 na 17.00 uur

commissiebeltona@sparta-enschede.nl

Competitieleider

Klaas Keizer

06 - 42 29 56 16

commissiebeltona@sparta-enschede.nl

Wedstrijd- en strafzaken

Rob Korf

06 - 25 63 58 81

romar411@hotmail.com

Scheidsrechterszaken

Tonnie ter Huerne

06 - 28 19 85 40

tonnieterhuerne@kpnmail.nl

Info aanmeldingen

Herman Mollenhorst

06 - 46 78 42 81

deelnemersveldbeltona@sparta-enschede.nl

Frank van Dorp

06 - 19 71 10 58

deelnemersveldbeltona@sparta-enschede.nl

Jan-Hendrik Gosseling

Victor Groot Hendriks

Erkend financieel adviseur

Verzekeringsadviseur

Vermogensadviseur

Pensioenconsultant

T 053 20 30 060 | E info@gosselinggroothendriks.nl | I www.gosselinggroothendriks.nl |
Roomweg 52 7523 BR Enschede

@gghadvies

Het plannen van morgen
begint vandaag
Hypotheken - Verzekeringen - Pensioenen - Vermogensadvies

Autobedrijf Bert de Leeuw
STERK IN EL K MERK!

Wij verzorgen en bieden u vakkundige reparaties,

Het voorjaar en de zomer komen er weer aan...

het contact met verzekeringen, hebben Quick Service,

OP ALLE BOSCH
RUITENWISSERS
Laat tijdig uw zomerbanden
checken, zodat u veilig op

speciale uitlaatservice, remreparatie en -onderdelen,

weg gaat!

koppelingrevisie, mogelijkheid leenauto, montage en

Doe de gratis voorjaarscheck bij ons en u kunt veilig

balanceren en scherpe prijzen voor autobanden,

op weg! Maak vandaag nog een afspraak voor uw

zowel zomerbanden als winterbanden, lichtmetalen en

auto. Ik maak werk van uw auto!

stalen velgen en meer! Vraag naar de mogelijkheden!

Bert de Leeuw

APK keuringen, herstellen van schades, verzorgen

U betaalt bij ons nooit teveel!

Autobedrijf Bert de Leeuw
Mekkelholtsweg 99 | 7523 DD Enschede
Tel 053-4357263 | Email info@bertdeleeuw.nl

Voorjaarsvakantie en straks de zomervakantie...

ALS

20% KORTING!
UCCES
S
S
N
E
G
WE
GD!
VERLEN

BESTSET!
GETE

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.00 - 17.00 uur. Op Zaterdag op afspraak. Zondag gesloten

website: www.bertdeleeuw.nl

TOYO
PROXES T1-Sport
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2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

-

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

geen winnaar i.v.m. Covid-19
FC Meppel
DETO Twenterand
HSC ‘21
HHC Hardenberg
Quick ‘20 (Oldenzaal)
Quick ‘20 (Oldenzaal)
Berkum (Zwolle)
Vroomshoopse Boys
Berkum (Zwolle)
HHC Hardenberg

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

-

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Quick ‘20 (Oldenzaal)
csv Apeldoorn
MVV ‘29 (Mariaparochie)
MVV ‘29 (Mariaparochie)
DOS Kampen
HVV Tubantia (Hengelo)
Heracles Almelo
Oranje Nassau (Almelo)
sc Genemuiden
Quick ‘20 (Oldenzaal)

Sponsor sv ‘t Harde

Sponsor vv Zeewolde

T. Pater groep

Sponsor Zwart Wit ‘63

Sponsor sv Batavia ‘90
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Wedstrijdschema poule A
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

sv ‘t Harde

-

sv Batavia ‘90

20.00 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

vv Zeewolde

-

Zwart ‘63

20.00 uur

__-__

Maandag

26 oktober

Zwart Wit ‘63

-

sv ‘t Harde

20.00 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

sv Batavia ‘90

-

vv Zeewolde

20.00 uur

__-__

Maandag

16 november

Zwart Wit ‘63

-

sv Batavia ‘90

20.00 uur

__-__

Maandag

16 november

sv ‘t Harde

-

vv Zeewolde

20.00 uur

__-__

Maandag

7 december

Zwart Wit ‘63

-

vv Zeewolde

20.00 uur

__-__

Woensdag 9 december

sv Batavia ‘90

-

sv ‘t Harde

20.00 uur

__-__

Maandag

8 maart

sv ‘t Harde

-

Zwart Wit ‘63

20.00 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

vv Zeewolde

-

sv Batavia ‘90

20.00 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

vv Zeewolde

-

sv ‘t Harde

20.00 uur

__-__

Woensdag 24 maart

sv Batavia ‘90

-

Zwart Wit ‘63

20.00 uur

__-__

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Schenk
Bovenweg 8
8084 PB ‘t Harde
Tel. 0525 - 65 18 60
Opgericht
: 15 mei 1937
Tenue
: shirt
groen
broek wit
kousen groen
Internet
: www.svtharde.nl
Twitter
: @svtharde

Accommodatie : De Horst
Horsterweg 202
3893 AA Zeewolde
Tel. 036 - 522 14 57
Opgericht
: 3 juni 1982
Tenue
: shirt
wit met blauwebies mouw
broek blauw
kousen blauw
Internet
: www.vvzeewolde.nl
Twitter
: @vvZeewolde

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Parkweg
Parkweg 6
3842 AD Harderwijk
Tel. 0341 - 41 26 59
Opgericht
: 8 mei 1963
Tenue
: shirt
zwart-wit gestreept
broek zwart
kousen wit
Internet
: www.zwartwit63.nl
Twitter
: @vvzwartwit63

Accommodatie : Doggersbank
Doggersbank 2
8226 CE Lelystad
Tel. 0320 - 254 747
Opgericht
: 1990
Tenue
: shirt
blauw met zwart
broek zwart
kousen blauw
Internet
: www.batavia90.nl
Twitter
: @sv_Batavia90

Sponsor DOS Kampen

Sponsor ZAC

DOS Kampen wordt
gesteund door:

Sponsor vv Olympia ‘28

/1#-Ť5..1Ť46Ť*(-"Ť.$Ť
*+#(-*(-"Ě
.,Ť(+5#15+..3Ť/1#Mooie
bonus a
ls
het kind
18 word
t*

łŤ ()*Ť5..1Ť"#Ť5..161"#-Ť./Ť1#%(. -*Ď-+Ť.$Ť*.,Ť+-%2Ď

Sponsor FC Dalfsen

+.,/ŤėŤ#Ť1$Ť$(--!(##+Ť"5(2#412
(#462313ŤČďŤČĂĊăŤŤ 
(++#,2*"#ŤăĊďŤČĂăăŤŤ 
 ĳĂąČĴŤćċċŤăćŤĉćŤ 
 ĳĂąČĴŤćĉąŤćĊŤčĂŤ 
666Ď2+.,/Ĭ"#%1$Ď-+
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Wedstrijdschema poule B
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

DOS Kampen

-

vv Olympia ‘28

20.00 uur

__-__

Maandag

5 oktober

ZAC

-

FC Dalfsen

20.00 uur

__-__

Maandag

26 oktober

vv Olympia ‘28

-

ZAC

19.30 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

FC Dalfsen

-

DOS Kampen

19.30 uur

__-__

Maandag

DOS Kampen

-

ZAC

20.00 uur

__-__

Woensdag 18 november

FC Dalfsen

-

vv Olympia ‘28

19.30 uur

__-__

Maandag

vv Olympia ‘28

-

DOS Kampen

19.30 uur

__-__

Woensdag 9 december

FC Dalfsen

-

ZAC

19.30 uur

__-__

Maandag

8 maart

DOS Kampen

-

FC Dalfsen

20.00 uur

__-__

Maandag

8 maart

ZAC

-

vv Olympia ‘28

20.00 uur

__-__

Maandag

22 maart

vv Olympia ‘28

-

FC Dalfsen

19.30 uur

__-__

Maandag

22 maart

ZAC

-

DOS Kampen

20.00 uur

__-__

16 november

7 december

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Maten
De Maten 8
8265 VA Kampen
Tel. 038 - 331 39 00
Opgericht
: 21 december 1926
Tenue
: shirt
geel-zwart gestreept
broek zwart
kousen geel-zwart gestreept
Internet
: www.doskampen.nl
Twitter
: @VVDOSK

Accommodatie : Jo van Marle
Landsheerlaan 42
8016 KH Zwolle
Tel. 038 - 460 40 65
Opgericht
: 1 oktober 1893
Tenue
: shirt
wit
broek blauw
kousen blauw
Internet
: www.zac.nl
Twitter
: @zac_zwolle

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Gemer
Haersolteweg 8
7722 SE Dalfsen
Tel. 0529 - 431 971
Opgericht
: 1 sepetmeber 1942
Tenue
: shirt
zwart/groen gestreept
broek zwart
kousen zwart met groene bies
Internet
: www.fcdalfsen.nl
Twitter
: @fcdalfsen

Accommodatie : ‘t Hoenbroeck
Burg. Malcorpslaan 5
Postbus 42 8060, AA Hasselt
Tel. 038 - 477 23 03
Opgericht
: 1 augustus 1921
Tenue
: shirt
groen
broek wit
kousen groen
Internet
: www.olympia28.nl
Twitter
: @olympia28

Sponsor FC Meppel

Sponsor vv De Weide

Sponsor JVC Dedemsvaart

Sponsor vv OZC
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Wedstrijdschema poule C
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

FC Meppel

-

vv OZC

19.30 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

vv De Weide

-

JVC Dedemsvaart

20.00 uur

__-__

Maandag

26 oktober

vv OZC

-

vv De Weide

20.00 uur

__-__

Dinsdag

27 oktober

JVC Dedemsvaart

-

FC Meppel

20.00 uur

__-__

Maandag

16 november

FC Meppel

-

vv De Weide

19.30 uur

__-__

Dinsdag

17 november

JVC Dedemsvaart

-

vv OZC

20.00 uur

__-__

Maandag

7 december

vv OZC

-

FC Meppel

20.00 uur

__-__

Dinsdag

8 december

JVC Dedemsvaart

-

vv De Weide

20.00 uur

__-__

Maandag

8 maart

FC Meppel

-

JVC Dedemsvaart

19.30 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

vv De Weide

-

vv OZC

20.00 uur

__-__

Maandag

22 maart

vv OZC

-

JVC Dedemsvaart

20.00 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

vv De Weide

-

FC Meppel

20.00 uur

__-__

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Ezinge
Ezingerweg 58A
7943 AZ Meppel
Tel. 0522 - 25 52 52
Opgericht
: 24 februari 1930
Tenue
: shirt
groen/wit gestreept
broek wit
kousen groen
Internet
: www.fcmeppel.nl
Twitter
: @FCMeppel

Accommodatie : de Schutlanden
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen
Tel. 0528 - 27 -53 61
Opgericht
: 13 april 1982
Tenue
: shirt
groen wit
broek zwart
kousen groen wit
Internet
: www.vvdeweide.nl
Twitter
: @deweide

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Boekweit
Sportlaan 13A
Dedemsvaart
Tel. 0523 - 613 936 en 613 034
Opgericht
: 21 juli 1929
Tenue
: shirt
blauw
broek blauw
kousen blauw/wit gestreept
Internet
: www.jvcdedemsvaart.nl
Twitter
: @JVCDedemsvaart

Accommodatie : Westbroek
Sportlaan 2
7735 KX Ommen
Tel. 0529 - 45 28 00
Opgericht
: 22 april 1959
Tenue
: shirt
geel
broek zwart
kousen zwart
Internet
: www.vvozc.nl
Twitter
: @vvOZC

Sponsor DZOH

Sponsor SJO FC Coevorden

Sponsor NK vv Protos

Sponsor vv Noordscheschut
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Wedstrijdschema poule D
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

DZOH

-

vv Noordscheschut

19.30 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

SJO FC Coevorden

-

NK vv Protos

19.30 uur

__-__

Maandag

26 oktober

NK vv Protos

-

DZOH

19.30 uur

__-__

Maandag

26 oktober

vv Noordscheschut

-

SJO FC Coevorden

19.30 uur

__-__

Maandag

16 november

NK vv Protos

-

vv Noordscheschut

19.30 uur

__-__

Maandag

16 november

DZOH

-

SJO FC Coevorden

19.30 uur

__-__

Maandag

7 december

vv Noordscheschut

-

DZOH

19.30 uur

__-__

Maandag

7 december

NK vv Protos

-

SJO FC Coevorden

19.30 uur

__-__

Maandag

8 maart

DZOH

-

NK vv Protos

19.30 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

SJO FC Coevorden

-

vv Noordscheschut

19.30 uur

__-__

Maandag

22 maart

vv Noordscheschut

-

NK vv Protos

19.30 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

SJO FC Coevorden

-

DZOH

19.30 uur

__-__

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Rietlanden
Zwanenveld 2
7827 XA Emmen
Tel. 0591 - 631 696
Opgericht
: 7 mei 1985
Tenue
: shirt
geel
broek groen
kousen geel
Internet
: www.dzoh.nl
Twitter
: @DZOH

cvv Germanicus De Pampert
Sportlaan 4
7742 BZ Coevorden
Tel. 0524 - 516 853
vv CSVC
De Klinkenvlier
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
Tel. 0524 - 514 503
Tenue
shirt
zwart/oranje
broek zwart
kousen zwart/oranje

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Schalm
Hoofdweg 47
7741 PL Steenwijksmoer
Tel. 0524 - 22 19 24
Opgericht
: 11 september 1951
Tenue
: shirt
blauw
broek wit
kousen blauw
Internet
: www.nkvvprotos.nl
Twitter
: @vvProtos

Accommodatie : De Meulewieke
Coevorderstraatweg 4
7914 TM Noordscheschut
Tel. 0528 - 342 144
Opgericht
: 10 september 1945
Tenue
: shirt
blauw met witte baan
broek blauw
kousen blauw
Internet
: www.vvnoordscheschut
Twitter
: @vv_nrdschut

Sponsor Vroomshoopse Boys

Sponsor Hulzense Boys

Sponsors Vroomshoopse Boys steunen de
gezonde ambitie van de beloften van
Hoofdsponsor:

SELECTsponsorEN:

SUBSPONSOREN:

SUBSPONSOREN:

Sponsor HHC Hardenberg

Trebcom B.V. is een bedrijf dat zich sinds 1996 bezig houdt met bedrijfstelecommunicaƟe en de daarbij
behorende databekabeling.
Vanaf 2003 zijn wij ook acƟef in het beveiligen. Het gaat om inbraak-en brandbeveiliging, camerabewaking en
intercomsystemen. Ook kunt u bij ons terecht voor overspanningsbeveiliging en toegangscontrole. Wij zijn lid
van Uneto-VNI en NCP erkend voor Borg Beveiligingsbedrijf en Regeling BrandmeldinstallaƟes.

Trebcom
Kloosterdijk 87
7693 PP Sibculo
T: (0523) 24 24 90
F: (0523) 24 27 00
E: j.hamberg@trebcom.nl
I www.trebcom.nl

Sponsor MVV ‘29
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Wedstrijdschema poule E
Aanvang

Uitslag

Dinsdag

6 oktober

Vroomshoopse Boys -

MVV ‘29

20.00 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

Hulzense Boys

-

HHC Hardenberg

20.00 uur

__-__

Dinsdag

27 oktober

HHC Hardenberg

-

Vroomshoopse Boys

20.00 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

MVV ‘29

-

Hulzense Boys

20.00 uur

__-__

Dinsdag

17 november

HHC Hardenberg

-

MVV ‘29

20.00 uur

__-__

Dinsdag

17 november

Vroomshoopse Boys -

Hulzense Boys

20.00 uur

__-__

Dinsdag

8 december

HHC Hardenberg

-

Hulzense Boys

20.00 uur

__-__

Woensdag 9 december

MVV ‘29

-

Vroomshoopse Boys

20.00 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

Vroomshoopse Boys -

HHC Hardenberg

20.00 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

Hulzense Boys

-

MVV ‘29

20.00 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

Hulzense Boys

-

Vroomshoopse Boys

20.00 uur

__-__

MVV ‘29

-

HHC Hardenberg

20.00 uur

__-__

Woensdag 24 maart

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Bosrand
Flierdijk 5a
7681 RB Vroomshoop
Tel. 0546 - 646 362
Opgericht
: 5 juni 1944
Tenue
: shirt
blauw/geel
broek blauw
kousen blauw/geel
Internet
: www.vvvroomshoopseboys.nl
Twitter
: @VrhBoys

Accommodatie : Smidserve
G.H. Kapperstraat 45
7443 RB Nijverdal
Tel. 0548 - 610 823
Opgericht
: 4 september 1946
Tenue
: shirt
rood
broek wit
kousen rood
Internet
: www.hulzenseboys.nl
Twitter
: @hulzenseboys

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Boshoek
Hessenweg 74
7771 RG Hardenberg
Tel. 0523 - 261 332
Opgericht
: 1 juni 1954
Tenue
: shirt
oranje
broek zwart
kousen oranje zwarte bies
Internet
: www.hhc-hardenberg.nl
Twitter
: @HHCHardenberg

Accommodatie : Frielinkspark
Almeloseweg 145
7615 NA Harbrinkhoek
Tel. 0546 - 87 04 03
Opgericht
: 29 maart 1929
Tenue
: shirt
zwart-wit
broek zwart
kousen zwart
Internet
: www.mvv29.nl
Twitter
: @mvv29nieuws
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Onze nieuwe deelnemers aan de Beltona Beloften Competitie
Ook dit seizoen mogen we weer een aantal nieuwe deelnemers begroeten. Uit de achterhoek komt FC Trias. De Winterswijkse club had al andere
afspraken gemaakt , maar wilde graag ook aan de Beltona Beloften Competitie meedoen. Het zal even wat passen en meten kosten in het eerste
jaar, maar daar komen we wel uit. Na eerdere deelnames van sv Lelystad ’67 en Unicum mogen we nu een andere club uit Lelystad verwelkomen,
Batavia ’90. Het 1e elftal heeft de concurrenten inmiddels ingehaald qua niveau, nu de jeugd nog. Wellicht dat deelname aan onze competitie
daaraan mag bijdragen.
Uit Dalerpeel/Steenwijksmoer komt de samenwerkende jeugd van SJO NK vv Protos . Zij zullen hun krachten gaan meten met o.a. SJO FC Coevorden, een echte derby dus. Het aantal clubs uit Arnhem en omgeving is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een korte afwezigheid zijn VDZ
en SKV (Wageningen) weer terug en neemt uit Ede nu naast Fortissimo ook Blauw Geel ’55 deel. Met 3 clubs uit Arnhem en 3 uit Ede/Wageningen
kunnen we komend seizoen leuke wedstrijden verwachten. Enkele andere clubs uit de omgeving hebben belangstelling getoond. Wellicht mogen we hen in een later seizoen verwelkomen.
Uit een geheel andere hoek komt ’t Harde. Het contact is op een bijzondere en wat onverwachte manier tot stand gekomen. Leuk dat ook zij eens
gaan proberen of onze competitie voor hun de invulling is van hun wens de beloften eens gestructureerd aan het werk te zien. Terug van wat
korter dan wel zeer lang weggeweest zijn Rigtersbleek, Olympia ’28 en rksv NEO. Van NEO kan geen van de huidige commissieleden zich de laatste
deelname in 2000/01 nog herinneren. Voor ons zijn ze daarmee helemaal nieuw.
Naast nieuwe clubs zou het ook leuk zijn weer een nieuwe toernooiwinnaar te mogen begroeten. Een aantal clubs stond (voor het eerst of lang
geleden ) op de drempel zich te plaatsen voor de finaledag toen corona roet in het eten gooide. Hopelijk kunnen we dit seizoen wel ongestoord
afmaken. Met een terugkeer naar het oude systeem met poules van 4 teams hopen we het allemaal weer wat overzichtelijker te hebben gemaakt.
Wij zijn NKvvProtos!

nen de club geen verschil in teamwaarde wat

Naast het voetbal is de vereniging ook actief

SJO NKvvProtos is de samenwerkende za-

wil zeggen dat er voor alle teams even veel

in het organiseren van diverse nevenacti-

terdag jeugdvoetbalvereniging van NKVV

aandacht, begeleiding en ontwikkeling aan-

viteiten. Het meest bekend is ongetwijfeld

uit Dalerpeel/Nieuwe Krim en vv Protos uit

wezig is. Daarnaast spelen jongens en meiden

het tentenkamp, waar de teams gezamenlijk

Steenwijksmoer. Nadat in mei 2003 werd be-

tot aan de JO17 veelal samen in een team. Na

overnachten op het sportpark en er meerde-

sloten dat men elkaar zou versterken middels

deze leeftijd stappen de dames veelal over

re activiteiten worden ondernomen. Ook hier

de jeugdteams zijn we al weer 15 jaar verder.

naar het senioren vrouwenvoetbal. Ook tij-

zijn de vele vrijwilligers onmisbaar.

De officiële aanmelding bij de KNVB staat ove-

dens de winter periode zijn alle teams actief

Via onze social media willen wij onze leden

rigens vermeld sinds 14 juli 2003.

in de verschillende zaaltoernooien. Om de ou-

en liefhebbers graag op de hoogte houden

dere jeugd een extra uitdaging te geven zijn

van alle ontwikkelingen die NKvvProtos on-

De aanduiding SJO staat voor Samenwerking

wij erg blij met onze deelname in de Beltona

dergaat. De website www.nkvvprotos.nl is

Jeugd Opleiding, wat inhoud dat van twee

Competitie. Het sporten gaat tenslotte altijd

daar slechts één onderdeel van. Gericht op

verenigingen alle jeugdteams onder één

door.

de jeugd hoort daar uiteraard ook Facebook,

jeugdbestuur zijn samengebracht. De SJO

Twitter en Instagram bij.

wordt als een zelfstandige ‘club’ behandeld,

In 2016 is de complete vereniging voorzien

Zoals omschreven is NKvvProtos een bloei-

dus met een eigen bestuur en Sportlink-ac-

van een nieuwe en eigentijdse kledinglijn

ende vereniging waar het voetbal uiteraard

count, eigen clubkleuren enzovoort. De leden

waarvoor wij onze sponsoren zeer erkentelijk

centraal staat. De spelers en hun begeleiding

blijven echter lid van de eigen vereniging.

zijn. Uiteraard hebben ook de sponsoren in

voelen zich er thuis en dragen de clubkleuren

De thuiswedstrijden worden gespeeld op de

het verleden bijgedragen aan de huidige sta-

met trots en passie. In 2018 bestond de ver-

sportparken van NKVV en vv Protos.

tus van deze prachtige vereniging. Daarnaast

eniging in zijn huidige vorm dan ook al weer

zijn er vele mensen actief als jeugdtrainer,

vijftien jaar.

Verschillende mensen hebben er voor ge-

leider en scheidsrechter. De onlangs georga-

zorgd dat NKvvProtos de jeugdvereniging

niseerde scheidsrechter cursus heeft er toe

Batavia ‘90

is welke het tegenwoordig is. Een gezellige,

geleid dat er voldoende mensen geschoold

Nieuwkomer in de Beltona Beloftencompeti-

bloeiende voetbalvereniging met als doel het

zijn om de wedstrijden te leiden.

tie is sv Batavia’90 uit de Lelystad. De ploeg
uit de hoofdstad van Flevoland is dertig jaar

voetbal binnen de dorpen te stimuleren en te
ontwikkelen. Daarnaast bezit het een krach-

Maar ook bijvoorbeeld de gastheren, kanti-

geleden begonnen aan wat je rustig een “rui-

tig, eigen bestuur. Binnen dit bestuur worden

nevrijwilligers, consuls en lijnentrekkers zijn

ge zeetocht” mag noemen. Sv Batavia’90 is

alle aspecten behandeld welke nodig zijn om

minstens zo belangrijk voor een geslaagde

ontstaan uit een fusie tussen vv Stator en de

een vereniging draaiende te houden. Er is bin-

voetbaldag of avond.

vv ZuiderZeeVogels. Beide verenigingen
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acteerden in de zondagafdeling van de KNVB

verbleef met haar eerste elftal, tot de dag van

uit de buurt. Het Ontmoetingspark heeft een

maar kende zo haar eigen problemen. Stator

vandaag, tussen de hoofd- en derde klasse.

centrale rol met een breed aanbod. Van UE-

had voldoende leden, was financieel gezond,

FA-trainersopleidingen tot een Lunchroom

maar had geen kader en ZuiderZeeVogels

In al die jaren had de club al een grote jeugdaf-

& Eetcafé en van kinderopvang tot diverse

had wel kader, bijna geen leden en nog min-

deling. Inmiddels telt Rigtersbleek meer dan

re-integratie trajecten. De faciliteiten maken

der financiële middelen. Daarop besloot de

1.000 leden, met ruim zestig jeugdelftallen en

dit mede mogelijk; het prachtige clubgebouw

gemeente Lelystad in te grijpen en boven-

tien seniorenteams. Daarnaast heeft het één

‘Het Paviljoen’ en het nieuwe tribunegebouw.

dien werd het sportpark De Archipel, waar

van de grootste G-afdelingen van Nederland.

Ondertussen is de club in afwachting van

Stator gehuisvest was, klaar gemaakt voor

Sinds enkele jaren geleden is er ook een sterk

twee nieuwe kunstgrasvelden om de grote

woningbouw. Zodoende gingen beide ver-

groei zichtbaar in het meiden- en vrouwen-

groep spelende leden, en andere partijen die

enigingen op het sportpark van ZuiderZeeVo-

voetbal, en speelt het eerste elftal op landelijk

met plezier naar het Ontmoetingspark komen

gels verder onder de naam sv Batavia’90. De

niveau.

om te sporten en bewegen, de ruimte te bie-

eerste jaren werd promotie op promotie vei-

den op goede velden.

liggesteld, maar na het vertrek van toenmalig

Met ingang van aankomend seizoen speelt

trainer en oud profvoetballer Alex Kamstra en

het vlaggenschip voor het eerst in 110 jaar

Binnen de ontwikkelingen die plaatsvinden,

met hem de hele selectie, kwamen de eerste

niet meer op de zondag. Vanuit het nieuwe

hoort ook de terugkeer naar de Beltona com-

zeestormen over Batavia heen. Met als totaal

beleidsplan ‘Rigtersbleek, de weg omhoog’

petitie. Een competitie die als zeer belangrijk

dieptepunt, nu amper vijf jaar geleden, nog

is zowel voor ZA1 als ZA2 promotie aange-

en waardevol wordt gezien en waar jeugd-

maar 120 leden en een bijna bankroet wat tot

vraagd en inmiddels voor het 2e elftal ge-

spelers de kans krijgen om ervaring op te

schipbreuk zou hebben geleden.

honoreerd, waardoor dit team uitkomt in de

doen. Met een mix van spelers die kort achter

derde klasse. Het mooie van beide elftallen is

het eerste zitten, samen met de meest talent-

Hebben geleden, want de redding was nabij.

dat er voornamelijk door Rigtersbleek opge-

volle jeugdspelers uit JO19 en JO17, gaan we

Samen met enkele binnen Lelystad bepalen-

leide spelers in uitkomen. Met JO19-1, uitko-

hier vol enthousiasme aan deelnemen. Onder

de gezichten op voetbalgebied nam Marco

mend op divisieniveau, zit er bovendien weer

leiding van trainers Richard de Boer en Boy

Knippenberg zijn intrede binnen het bestuur

een talentvolle lichting aan te komen en is

Jhan Jhan krijgen de spelers de kans om de

van sv Batavia’90. Onder hem waaide een

het de ambitie om op lange termijn met alle

stap naar het eerste elftal te verkleinen.

totaal nieuwe wind over sportpark Doggers-

jeugdelftallen op divisieniveau uit te komen.

bank en werden er belangrijke beslissingen

Zo wil de club in de toekomst een toonaange-

SV ‘t Harde

genomen en vele initiatieven. Ineens draaide

vende rol spelen in het zaterdagvoetbal. Dit

S.V. ’t Harde werd opgericht in 1937, toen nog

de wind een andere kant op voor Batavia’90

onder andere met een sterk trainerscollectief,

onder de naam H.V.V. (Harder Voetbal Vereni-

en had het de wind nu vol in de zeilen. Daar-

waarbij veel selectiespelers ook jeugdtrainer

ging). Het duurde tot het seizoen 1938/’39

om speelt het vlaggenschip nu een voorname

zijn.

voordat H.V.V. aan de competitie meedeed.

rol in de tweede klasse oost en kent de ver-

Een citaat uit de Elburger Courant van 25 ok-

eniging nu bijna 900 leden met daarin nu 30

De club uit de wijk Twekkelerveld in Ensche-

tober 1938: “Zaterdag speelde H.V.V. haar eer-

jeugdteams.

de heeft een belangrijke sociale functie; niet

ste wedstrijd in de competitie en wel tegen de

alleen voor haar leden, maar alle inwoners

‘Wezeper Boys’ om uit de strijd te komen met

Batavia’90 kijkt uit naar deze voor hen nieuwe
competitie en is blij met deze extra kans voor
jonge aanstormende talenten. En laat sv Batavia’90 maar over stormen praten!
vv Rigtersbleek
Rigtersbleek is in 1910 opgericht en viert dit
jaar in augustus haar 110-jarig bestaan. In
de eerste jaren was het een omnivereniging,
waar ook werd gebokst en aan atletiek werd
gedaan. In de jaren ’50 van de vorige eeuw
werd het betaald voetbal geïntroduceerd.
Tot die tijd speelde Rigtersbleek net onder de
hoogste klasse. Later, eind jaren ’50, was Rigtersbleek een profclub met een hoofdveld dat
omringd werd door een stadion. In 1961 keerde De Bleek terug naar het amateurvoetbal en
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een 4-0 overwinning, die alleszins verdiend
was. Voor deze wedstrijd, die geleid werd door
de voorzitter van de N.C.V.B. bestond weinig
belangstelling. De thuisblijvers hebben echter weinig gemist. De wedstrijd stond op een
zeer laag peil, zodat we geen staaltje voetbal
hebben gezien zoals we gehoopt hadden.
In decennia erna steeg het niveau én groeide
de club uit tot een belangrijke sociale factor in
het Noord-Veluwse dorp. S.V. ’t Harde speelde
deze eeuw voornamelijk op tweede- en derdeklasseniveau, maar daalde in 2017 af naar
de Vierde Klasse. Het jonge eerste elftal, met
louter ‘eigen’ spelers, hoopt snel weer terug te
keren naar de Derde Klasse. Aan de prachtige accommodatie, de vele vrijwilligers en de
bloeiende jeugdafdeling zal het niet liggen.
rksv NEO

wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen

omdat het voor hen steeds moeilijker lijkt om

Wat zijn we blij dat we mee mogen doen! Na

die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voe-

hun Zondagprestatieve teams op hoog ni-

een aantal jaren zelf geprobeerd te hebben

ren.

veau te kunnen handhaven.

om Beloften O21 wedstrijden, met weinig

Kernwaarden

Binnen NEO zien we deze ontwikkeling niet.

succes te organiseren, gaan we dit jaar lekker

3 kernwaarden vormen de basis van onze

Onze ambities voor het 1e team zullen wat

meedraaien met de Beltona competitie. Al-

identiteit en de uitgangspunten van ons be-

dat betreft niet wijzigen: behoud van het zon-

vast een bedankje naar de organisatie dat we

leid:

dagvoetbal.

mee kunnen doen maar ook complimenten

- Samen zijn we NEO.

Daarnaast houden we de zaterdagontwikke-

aan de organisatie die elk jaar maar weer, vrij-

- Je bent in beeld als je bij NEO speelt.

lingen op dit vlak nauwlettend in de gaten en

willig, een resultaat neerzet wat er mag zijn!

- Respect en maatschappelijke

houden vinger aan de pols bij de KNVB. Aan-

Ook dit jaar: Beltona O21 2020/2021.

betrokkenheid.

komend voetbalseizoen speelt ons talentvolle RKSV NEO O23 team in de KNVB zaterdag

RKSV NEO is een toonaangevende, gastvrije

Op deze manieren vormen we samen NEO!

2e divisie Oost.

ging in Borne. Een vrij grote en krachtige ver-

Dit zien we zowel terug binnen de selectie-

Naast bovenstaande uiteenzetting van onze

eniging waar circa 1.500 sporters en vrijwilli-

teams waar op een zo hoog mogelijk niveau

club, met de algemene kernwaarden, staat

gers actief zijn. RKSV NEO bestaat inmiddels

ambitieus en resultaatgericht gevoetbald

respect hoog bovenaan. Respect voor ieder-

100 jaar en heeft hiermee een grote historie

wordt. Als ook binnen de recreatieve teams

een binnen de lijnen en buiten de lijnen van

waarop de leden trots zijn.

waar door iedereen op een passend niveau

het voetbalveld..... respectloos gedrag is ta-

kan worden gevoetbald. Voor het op peil

boe bij RKSV NEO. Ook hier gaan we in deze

Betrokken leden, vrijwilligers, supporters,

houden van onze prestatiegerichte teams

deze leuke Beltona competitie voor: met vol

sponsoren en arbitrage komen samen op

hebben we een goede recreatieve basis no-

respect voor elkaar maar ook hopelijk met

een representatieve en veilige accommodatie

dig van voetballers die met plezier hun talent

fantastische voetbalmomenten en mooie

waar zowel prestatiegericht als recreatief in

aanspreken, goede training hebben genoten

doelpunten voor iedere deelnemer. Groeten

een familiaire sfeer kan worden gevoetbald.

en die laten zien dat ze beter willen voetbal-

uit Borne en tot snel op de voetbalvelden!

Hierbij staan plezier, sportiviteit en respect

len. Deze spelers vormen mede de basis voor

hoog in het vaandel. De vereniging onder-

de invulling van de prestatiegerichte teams.

en maatschappelijk betrokken voetbalvereni-

scheidt zich namelijk door een familiaire,

Olympia ’28
Voetbalvereniging Olympia’28 is afkomstig

warme en nuchtere sfeer waarbij onderlinge

Binnen veel Zondagverenigingen zien we op

uit Hasselt, een karaktervolle Hanzestad gele-

verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team

dit moment een trend om met het 1e team

gen aan rivier het Zwartewater. Olympia werd

telt mee en hoort erbij.

over te stappen naar het Zaterdagvoetbal.

op 1 augustus 1928 opgericht. Inspiratie voor

Zelfs grote verenigingen op divisie niveau

de naam kwam van de Olympische Spelen die

Onze leden en vrijwilligers bepalen dan ook

hebben deze stap inmiddels genomen of

dat jaar in Amsterdam werden gehouden. De

samen de koers van de vereniging. Dat bete-

overwegen deze. Deze overgang lijkt voor

KNVB verplichtte bij toetreding in 1949 een

kent dat ze gehoord worden als ze ideeën en

veel verenigingen vaak uit ‘nood’ geboren,

naamswijziging gezien het bestaan van meer
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dere Olympia-verenigingen. Hierop werd
besloten het oprichtingsjaar toe te voegen:
Olympia’28. Met ruim 650 leden, 4 grasvelden en 1 kunstgrasveld is het een significante sportvereniging in de stad met circa 7000
inwoners.
Olympia’28 is een saamhorige vereniging
waar plezier en prestatie hand in hand gaan.
De voetbal en het verenigingsleven vinden
plaats op het prachtige sportpark ’t Hoenbroeck met veel aanwezig groen. De clubkleuren zijn groen-wit. De jaren negentig zijn
sportief gezien de beste periode uit de historie. Olympia’28 werd toen in 5 jaar tijd driemaal kampioen en ging van de 4e klasse naar
de hoofdklasse. Momenteel speelt het eerste
al een aantal jaren in de 3e klasse Oost. Doel is
om in de komende jaren te promoveren naar
de 2e klasse.
groeide in 1961 plotseling tot boven de 110

sportpark ‘De Peppelensteeg’. Het hoogste

leden toen de jeugdafdeling werd opgericht

aantal leden werd bereikt in 1981, namelijk

Blauw Geel ’55

met gelijk 2 teams. De club was inmiddels

750. Tegen het einde van de jaren tachtig liep

De vv Blauw Geel ‘55 is ontstaan uit het be-

een echt Edese voetbalvereniging geworden

het aantal leden flink terug, maar stijgt sinds

drijfsvoetbal van de toenmalige AKU (het hui-

omdat ook niet-AKU mensen lid waren ge-

enkele jaren weer gestaag. Het totaal aantal

dige AKZO NOBEL) in Ede. In de jaren 1955 en

worden. Het aantal leden steeg niet meer tot

leden is nu ongeveer 700. Er is de afgelopen

1956 werd er in competitieverband deelgeno-

1967 . Toen werd de groei ingezet.

jaren veel veranderd. Een van de belangrijkste
veranderingen is wellicht de oprichting van

men onder de naam ‘Rayontrappers’. Dat leidde al snel tot diverse variaties in naamgeving

In 1967 werd een pupillenafdeling opgericht

de damesafdeling in 1981, welke op dit mo-

zoals ‘Rayonbeulen’ en ‘Benentrappers’ zodat

en het jaar erop verhuisde de club naar een

ment 2 dames- en 1 meisjesteam telt.

m.i.v. het voetbalseizoen 57/58 de naam werd

fraai nieuw onderkomen; het sportpark ‘De

veranderd. Gekozen werd voor de kleuren van

Bosrand’ in het uiterste noorden van Ede aan

De sportieve prestaties

de Gemeente Ede, blauw en geel, met als toe-

de rand van het Edesche Bos. Na deze ver-

Na de start in de afdeling Arnhem volgde al

voeging het jaar van oprichting. Er werd die

huizing bloeide de club als nooit tevoren. De

snel promotie naar de 4e klasse. Na wisse-

eerste jaren gespeeld achter ‘De Reehorst’.

vereniging telde zo’n 450 leden toen in 1976

lende resultaten (promotie naar de derde

Het ledenaantal bleef jaren constant maar

‘De Bosrand’ werd verlaten voor het huidige

klasse in 1975 en degradatie in 1979) volgden weer promoties in 1980 (3e klasse) en
1986 (2e klasse). Na diverse degradaties werd
in 1996 weer de opgaande lijn ingezet, dat
leidde zelfs even tot een eerste klasserschap
toen de hoofdklasse werd ingesteld en meteen de sprong van derde klasse naar eerste
klasse kon maken. Dat bleek van korte duur.
Na even in district Midden te hebben gespeeld kwam men weer in Oost te spelen
vanaf 2000/01. Hier pendelde men tussen
eerste en derde klasse met de meest jaren in
de tweede klasse.
Bij het uitbreken van de coronacrisis was men
hard op weg om het verloren gegane terrein
weer gedeeltelijk terug te winnen met een
koppositie in de 3e klasse. Helaas heeft dat
niet tot promotie geleid.

Sponsor HSC ‘21

Sponsor sv Bon Boys

Sponsor vv Rigtersbleek

Sponsor FC Trias

TWENTEC

ISOLATIE BV
Lambertus Buddestraat 66
7521 SB Enschede
Tel: 053-4282824
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Wedstrijdschema poule F
Aanvang

Uitslag

Woensdag 7 oktober

HSC ‘21

-

FC Trias

20.00 uur

__-__

Woensdag 7 oktober

sv Bon Boys

-

vv Rigtersbleek

20.00 uur

__-__

Dinsdag

FC Trias

-

sv Bon Boys

20.00 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

vv Rigtersbleek

-

HSC ‘21

20.00 uur

__-__

Woensdag 18 november

vv Rigtersbleek

-

FC Trias

20.00 uur

__-__

Woensdag 18 november

HSC ‘21

-

sv Bon Boys

20.00 uur

__-__

Dinsdag

FC Trias

-

HSC ‘21

20.00 uur

__-__

Woensdag 9 december

vv Rigtersbleek

-

sv Bon Boys

20.00 uur

__-__

Woensdag 10 maart

HSC ‘21

-

vv Rigtersbleek

20.00 uur

__-__

Woensdag 10 maart

sv Bon Boys

-

FC Trias

20.00 uur

__-__

Dinsdag

FC Trias

-

vv Rigtersbleek

20.00 uur

__-__

sv Bon Boys

-

HSC ‘21

20.00 uur

__-__

27 oktober

8 december

23 maart

Woensdag 24 maart

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Groot Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 29
7481 VN Haaksbergen
Tel. 053 - 572 30 51
Opgericht
: 21 juni 1921
Tenue
: shirt
groen
broek wit
kousen groen
Internet
: www.hsc21.nl
Twitter
: @HSC21

Accommodatie : De Greune
N
GE
ER
Kolenbranderweg 11
SB
AK
A
H
7482 SE Haaksbergen
Tel. 053 - 572 41 06
Opgericht
: 22 februari 1934
Tenue
: shirt
rood met groene baan
broek wit met rode/groene bies
kousen rood
Internet
: www.bonboys.nl
Twitter
: @svBonBoys

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Sportpaviljoen
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede
Tel. 053 - 435 92 39
Opgericht
: 10 augustus 1910
Tenue
: shirt
rood/wit gestreept
broek zwart
kousen zwart met rood/witte boord
Internet
: www.rigtersbleek.nl
Twitter
: @Rigtersbleek

Accommodatie : ‘t Huitinkveld
Bataafseweg 2A
7101 PA Winterswijk
Tel. 0543 - 51 51 62
Opgericht
: 1 juli 2002
Tenue
: shirt
donkerblauw met lichtblauw
broek donkerblauw met lichtblauw
kousen donkerblauw met lichtblauw
Internet
: www.fctrias.nl
Twitter
: @fdtrias

SPO

RT

VE

RE

NIG

ING

Sponsor cvv Oranje Nassau

Sponsor FC Eibergen

Sponsor cvv Sparta

Sponsor rksv NEO

Pollemans & Walhof B.V.
Houtimporteur
Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal
Tel. 0541 - 53 20 33
e-mail: hugo@polwal.nl
www.polwal.nl
Opslaglocatie: Borchwerf 16C-16F
4704 RG Roosendaal
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Wedstrijdschema poule G
Aanvang

Uitslag

Dinsdag

6 oktober

cvv Oranje Nassau

-

rksv NEO

20.00 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

FC Eibergen

-

cvv Sparta

20.00 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

cvv Sparta

-

cvv Oranje Nassau

20.00 uur

__-__

Woensdag 28 oktober

rksv NEO

-

FC Eibergen

20.00 uur

__-__

Dinsdag

cvv Oranje Nassau

-

FC Eibergen

20.00 uur

__-__

Woensdag 18 november

cvv Sparta

-

rksv NEO

20.00 uur

__-__

Woensdag 9 december

rksv NEO

-

cvv Oranje Nassau

20.00 uur

__-__

Woensdag 9 december

cvv Sparta

-

FC Eibergen

20.00 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

cvv Oranje Nassau

-

cvv Sparta

20.00 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

FC Eibergen

-

rksv NEO

20.00 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

FC Eibergen

-

cvv Oranje Nassau

20.00 uur

__-__

rksv NEO

-

cvv Sparta

20.00 uur

__-__

17 november

Woensdag 24 maart

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Ossenkoppelerhoek
Maardijk 130B
7609 PR Almelo
Tel. 0546 - 81 48 38
Opgericht
: 26 september 1932
Tenue
: shirt
oranje
broek wit
kousen blauw
Internet
: www.onalmelo.nl
Twitter
: @ONAlmelo

Accommodatie : De Bijenkamp
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Tel. 0545 - 47 73 72
Opgericht
: 1 juli 2006
Tenue
: shirt
blauw/zwart gestreept
broek zwart
kousen blauw/zwart/geringd
Internet
: www.fceibergen.nl
Twitter
: @fceibergen

Verenigingsgegevens
Accommodatie : Schreurserve
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede
Tel. 053 - 435 45 18
Opgericht
: 21 april 1921
Tenue
: shirt
wit
broek zwart
kousen zwart-wit geringd
Internet
: www.sparta-enschede.nl
Twitter
: @cvvsparta

Accommodatie : ‘t Wooldrik
Twickelerblokweg 9
7621 BG Borne
Tel. 074 - 266 36 32
Opgericht
: 11 mei 1919
Tenue
: shirt
zwart wit gestreept
broek wit
kousen zwart
Internet
: www.rksvneo.nl
Twitter
: @RKSVNEO

N
E
O

Sponsor vv Eldenia

Sponsor SML Arnhem

DE GEZELLIGSTE
BAR VAN ARNHEM
SERVICE, SFEER, GEZELLIGHEID
EN EEN GOEDE
FEESTSTEMMING
Met ons team streven wij er naar om het iedereen binnen
Bar XO zo veel mogelijk naar het zin te maken.
Van een kop koﬃe tot aan het uit je dak gaan op de bar.
Bij Bar XO kan het allemaal.
Korenmarkt 24/24a 6811 GV, Arnhem 026-4420740
info@barxo.nl

Sponsor VDZ

Sponsor csv Apeldoorn
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Wedstrijdschema poule H
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

vv Eldenia

-

csv Apeldoorn

20.30 uur

__-__

Maandag

5 oktober

SML Arnhem

-

VDZ

19.30 uur

__-__

Maandag

26 oktober

csv Apeldoorn

-

SML Arnhem

20.00 uur

__-__

Dinsdag

27 oktober

VDZ

-

vv Eldenia

20.00 uur

__-__

Maandag

16 november

vv Eldenia

-

SML Arnhem

20.30 uur

__-__

Dinsdag

17 november

VDZ

-

csv Apeldoorn

20.00 uur

__-__

Maandag

7 december

csv Apeldoorn

-

vv Eldenia

20.00 uur

__-__

Dinsdag

8 december

VDZ

-

SML Arnhem

20.00 uur

__-__

Maandag

8 maart

vv Eldenia

-

VDZ

20.30 uur

__-__

Maandag

8 maart

SML Arnhem

-

csv Apeldoorn

19.30 uur

__-__

Maandag

22 maart

csv Apeldoorn

-

VDZ

20.00 uur

__-__

Maandag

22 maart

SML Arnhem

-

vv Eldenia

19.30 uur

__-__

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Elden
Westerveldsestraat 26
6842 BV Arnhem
Tel. 026 - 381 44 68
Opgericht
: 1 december 1945
Tenue
: shirt
zwart/wit gestreept
broek zwart
kousen zwart met drie witte strepen
Internet
: www.eldenia.nl
Twitter
: @V_V_Eldenia

Accommodatie : De Bakenberg
Kemperbergerweg 11b
6816 RM Arnhem
Tel. 026 - 848 63 44
Opgericht
: 1 september 1911
Tenue
: shirt
zwart
broek wit
kousen zwart/wit geringd
Internet
: www.smlarnhem.nl
Twitter
: @SMLarnhem

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : ‘t Cranevelt
‘t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
Tel. 026 - 442 57 46
Opgericht
: 26 augustus 1926
Tenue
: shirt
rood
broek zwart
kousen rood
Internet
: www.vdz-arnhem.nl
Twitter
: @VDZArnhem

Accommodatie : Orderbos
Orderbos 5
7313 HN Apeldoorn
Tel. 055 - 355 24 89
Opgericht
: 1 juni 1946
Tenue
: shirt
rood met gele baan
broek wit
kousen rood-geel geringd
Internet
: www.csvapeldoorn.nl
Twitter
: @csv_apeldoorn

Sponsor KSV Fortissimo

Sponsor SKV

Sponsor Blauw Geel ‘55

Sponsor sc Hoevelaken

ONTDEK ONZE RUIME

VOETBAL
COLLECTIE

EXCLUSIEF IN DE MAANDEN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

*
15 % KORTING
*
OP ALLE VOETBALPRODUCTEN
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

ZWOLLE

A28

AMERSFOORT

ARKERPOORT 1, NIJKERK
(A28, AFSLAG 8A NIJKERK-ZUID / VATHORST)

WWW.VANDUINKERKEN.COM

GOED UITGERUST VAN START
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Wedstrijdschema poule I
Aanvang

Uitslag

Maandag

5 oktober

SKV

-

Blauw Geel ‘55

20.30 uur

__-__

Dinsdag

6 oktober

KSV Fortissimo

-

sc Hoevelaken

20.30 uur

__-__

Maandag

26 oktober

Blauw Geel ‘55

-

KSV Fortissimo

20.15 uur

__-__

Dinsdag

27 oktober

sc Hoevelaken

-

SKV

20.00 uur

__-__

Maandag

16 november

Blauw Geel ‘55

-

sc Hoevelaken

20.15 uur

__-__

Dinsdag

17 november

KSV Fortissimo

-

SKV

20.30 uur

__-__

Maandag

7 december

Blauw Geel ‘55

-

SKV

20.15 uur

__-__

Dinsdag

8 december

sc Hoevelaken

-

KSV Fortissimo

20.00 uur

__-__

Maandag

8 maart

SKV

-

sc Hoevelaken

20.30 uur

__-__

Dinsdag

9 maart

KSV Mortissimo

-

Blauw Geel ‘55

20.30 uur

__-__

Maandag

22 maart

SKV

-

KSV Mortissimo

20.30 uur

__-__

Dinsdag

23 maart

sc Hoevelaken

-

Blauw Geel ‘55

20.00 uur

__-__

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Hoekelumse Eng
Sportparkweg 22
6717 LD Ede
Tel. 0318 - 63 24 08
Opgericht
: 10 augustus 1945
Tenue
: shirt
rood
broek wit
kousen rood
Internet
: www.ksv-fortissimo.nl
Twitter
: @KSVFortissimo

Accommodatie : De Zoom
Zoomweg 4
6704 PE Wageningen
Tel. 0317 - 41 21 66
Opgericht
: 15 mei 1930
Tenue
: shirt
blauw
broek wit
kousen blauw
Internet
: www.skv-wageningen.nl
Twitter
: @skv_30

Verenigingsgegevens

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Peppelensteeg
Peppelensteeg 5
6715 CV Ede
Tel. 0318 - 63 65 79
Opgericht
: 1 augustus 1955
Tenue
: shirt
geel
broek blauw
kousen blauw
Internet
: www.blauwgeel55.nl
Twitter
: @BlauwGeel’55

Accommodatie : Kleinhoven
Kerkepad 3
3871 KJ Hoevelaken
Tel. 033 - 253 54 00
Opgericht
: 15 mei 1963
Tenue
: shirt
rood
broek wit
kousen rood
Internet
: www.schoevelaken.nl
Twitter
: @schoevelaken1

Hup samen
naar buiten.
Lekker voetballen
We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen,
vrouwen, vlaggenisten, hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers
gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, van Heerlen tot Den Helder.
En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren.

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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Beltona Beloften Competitie reglement seizoen 2020-2021
-

Doelgroep:
-

Deelnemende spelers moeten volgens de reglementen van de KNVB speelgerechtigd zijn voor de betreffende vereniging.

-

Speelgerechtigd voor de Beltona Beloften Competitie zijn spelers, die op 01-09-2020 niet ouder zijn dan 21 jaar.

-

Per vereniging zijn per wedstrijd twee dispensatiespelers toegestaan die op 01-09-20 niet ouder mogen zijn dan 23.

-

Slechts één van deze dispensatiespelers mag in het veld staan.

-

Indien op enig moment blijkt, dat tijdens de competitie speler(s) meedoen, die in welk opzicht dan ook niet speelgerechtigd zijn, dan
volgt bij de eerste keer een puntenaftrek van drie punten. Bij een tweede keer volgt uitsluiting voor de rest van de competitie met
inbegrip van de finaledag.

-

Randvoorwaarden:
-

De thuisspelende vereniging draagt zorg voor een goede ontvangst van het arbitrale trio, spelers, begeleiders en supporters van de
bezoekende club en vertegenwoordigers van de media.

-

De verenigingen dienen over een goed bespeelbaar veld, met een goede lichtinstallatie te beschikken.

-

De kleedkamers zijn één uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar.

-

Het speelveld is een half uur voor het begin van de wedstrijd beschikbaar voor de warming-up.

-

De belijning op het speelveld moet goed zichtbaar zijn.

-

De uitspelende vereniging draagt zorgt voor een reservetenue, voorzien van rugnummers.

-

Op de internetpagina van de cvv Sparta Enschede: www.sparta-enschede.nl (klik bovenin “Beltona” aan) worden de uitslagen en standen
bijgehouden.

-

De Beltona Beloften Competitie maakt gebruik van de app van de K.N.V.B. (wedstrijdzaken)

Afgelastingen en Wijzigingen:
-

Deze worden verwerkt door de K.N.V.B.

-

Afgelastingen en wijzigingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.

-

Indien een wedstrijd afgelast wordt zal deze door de K.N.V.B. opnieuw worden vastgesteld.

-

Via de site van de K.N.V.B. [voetbal link] moeten afgelaste wedstrijden gemeld worden !

-

De vereniging die de wedstrijd afgelast is hier verantwoordelijk voor !!!
Als een eerder afgelaste wedstrijd opnieuw door de K.N.V.B is vastgesteld en wederom geen doorgang vindt neemt de
Beltona Beloften Commissie hierin een beslissing.

-

-

Planning van de speeldagen:
-

De wedstrijden in de voorronden worden in principe op maandagavond, dinsdagavond of woensdagavond gespeeld.

-

Het vrijblijvend afwijken van een vastgestelde speeldatum zonder dat de organisatie is ingelicht, is niet toegestaan.

-

De poulewedstrijden moeten voor 15 april 2021 gespeeld zijn

Puntentelling in de poulewedstrijden:
-

-

Bij een overwinning krijgt het winnende team drie (3) punten en het verliezende team geen punten.

-

Bij een gelijk spel volgt een strafschoppenserie, om en om, vijf (5) strafschoppen per team, eventueel verlengen, tot er een winnaar is.

-

De winnaar van de strafschoppenserie krijgt twee (2) punten, de verliezer behoudt één (1) punt.

-

Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de rangorde als volgt verkregen:
-

op doelsaldo;

-

meest gescoorde doelpunten voor;

-

onderlinge resultaten tussen de teams (inclusief de eventuele strafschoppen series);

-

loting door de organisatie.

Wedstrijdreglement:
-

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,

-

In de voorronden zijn de deelnemende ploegen ondergebracht in poules van vier teams.

-

In elke poule wordt een hele competitie (zes wedstrijden) gespeeld.

district Noord/Oost.
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-

De poulewedstrijden duren 2 x 45 minuten met een pauze van maximaal 15 minuten.

-

Het aanvangstijdstip van de poulewedstrijden is uiterlijk 20.30 uur.

-

In de poulewedstrijden mogen per wedstrijd maximaal vijf spelers van elk team worden vervangen.
Het doorwisselen van spelers is niet toegestaan.

-

De deelnemende clubs zijn verplicht vóór de winterstop vier wedstrijden te spelen en de twee resterende wedstrijden na de winterstop.

-

Deelnemende verenigingen verplichten zich, door de inschrijving voor de Beltona Beloften Competitie, al hun zes voorronde
wedstrijden te spelen, ook als deze niet meer van belang zijn voor de eindklassering in hun poule.

-

De organisatie verplicht zich regelmatig wedstrijden te bezoeken en elke speelronde “een rondje langs de velden” te bellen.

-

Wedstrijden gespeeld na 15 april 2021 worden geacht niet te zijn gespeeld. Dit kan bij beide verenigingen tot een aftrek van
3 winstpunten leiden. Dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie.

-

‘’De Finaledag’’:
-

De finaledag van de Beltona Beloften Competitie wordt op 19 juni 2021 gehouden op het complex van de cvv Sparta Enschede.

-

De finaledag kent een eigen competitiereglement. Dit zal t.z.t. aan de finalisten worden toegezonden.

-

Aan de finale nemen zestien teams deel. De Poulewinnaars en de 7 beste nummers 2 plaatsen zich voor de finaledag.

-

Indien een vereniging zich voor de finaledag terugtrekt zal de organisatie een plaatsvervanger uitnodigen.

-

Op de finaledag zijn de volgende prijzen te winnen:
1e prijs € 700, -

-

2e prijs € 350, -

3e prijs € 150, -

Financiën:
-

Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van € 500,- inschrijfgeld te voldoen voor 1 OKTOBER 2020.

-

De kosten van het arbitrale trio worden betaald door de organisatie.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening: NL12ABNA045.67.39.491 t.n.v. CVV Sparta
-

Bij de voorrondewedstrijden wordt € 12, - per behaald wedstrijdpunt betaald.

-

Bij diskwalificatie van een team, of indien een team zich na aanmelding vrijwillig terugtrekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op het
reeds betaalde inschrijfgeld en/of puntengeld.

-

Indien een vereniging opzettelijk (dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie) de competitie niet uitspeelt, zal het reeds
behaalde puntengeld niet worden uitgekeerd.

-

Arbitrage:
-

De wedstrijden worden in principe geleid door arbitrale trio’s van de KNVB die worden aangesteld door de bij de C.O.V.S. Nederland
aangesloten scheidsrechtersverenigingen.

-

Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend. De scheidsrechters maken gebruik van de tijdstrafregeling van de KNVB.

Tijdstrafregeling:
1.

Een tijdstraf duurt 10 minuten.

2.

Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam
van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer
betreden.

3.

Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het
speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.

4.

De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.

5.

De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter
wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft
onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

6.

Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.

7.

Indien aan de aanvoerder van een team tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden

8.

Indien een wisselspeler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.

9.

Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen.

overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.

De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
10. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de
tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de
rest kwijtgescholden.
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11. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan
vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende
speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten.
Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dan dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.
12. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan
schuldig aan het staken van de wedstrijd.
13. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de
strafschoppenserie deelnemen.
14. Krijgt een speler rechtstreeks rood, dan is de speler voor de rest van de wedstrijd uitgesloten.
-

De organisatie behoudt zich het recht voor om bij zeer ernstige overtredingen de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van het
KNVB district, waaronder de betrokkene(n) ressorteert c.q. ressorteren.

-

Bij een beroepszaak zullen door de organisatie alsnog verklaringen van de scheidsrechter en andere betrokkenen worden opgevraagd.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

DE COMPETITIE MOET DOOR DE TOTALE VERENIGING WORDEN GEDRAGEN !!!!!
WANT: ·WIE DE JEUGD HEEFT, BEHOUDT DE TOEKOMST
& WIE DE JEUGD BEHOUDT, HEEFT DE TOEKOMST

&

Meranti Merbau
Pollemans Walhof
Pollemans & Walhof B.V.
Hanzepoort 23b, 7575 DB Oldenzaal
Tel. 0541 - 53 20 33
e-mail:hugo@polwal.nl | www.polwal.nl
Opslaglocatie: Borchwerf 16C-16F | 4704 Roosendaal

