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Beltona Beloften Competitie seizoen 2022 - 2023

Voor u ligt alweer de 24ste  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
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Het tweede seizoen waarin we te maken kre-

gen met  veel coronaperikelen was het sei-

zoen 2021-22. T/m de derde ronde in novem-

ber konden de meeste wedstrijden worden 

gespeeld, daarna lag het enkele maanden stil. 

In de loop van februari konden we de com-

petitie voorzichtig weer hervatten. Op dat 

moment , maar ook al in een eerde stadium, 

haakten diverse clubs af. Men zag te veel pro-

blemen door het spelen van veel wedstrijden 

in korte tijd, er traden blessures op door trai-

ningsachterstanden en diverse clubs zagen 

aankomen dat prestatie-elftallen in degrada-

tienood zouden komen of soms dat een kam-

pioenschap in de knel zou komen.

Gelukkig bleek een grote meerderheid van de 

clubs bereid om toch de competitie zo goed 

en kwaad als het ging af te maken. Daardoor 

en door de sterk verbeterde coronasituatie 

hebben we besloten om toch maar een fi na-

ledag te organiseren, zij het in afgeslankte 

vorm. Onder bloedhete omstandigheden 

kroonde Quick’20 zich voor de 5e keer weer 

als winnaar.

Klaar voor de aftrap

Dit seizoen gaan we aan de slag met 40 

deelnemers. We zijn blij te mogen mel-

den dat ook de wat lastiger te bemannen 

poules nu compleet zijn. We hopen ook 

dat dit gedurende het seizoen zo blijft.

Van de clubs die zich terug trokken tijdens het 

afgelopen seizoen heeft het grootste deel be-

sloten defi nitief niet meer mee te doen. Daar-

voor hebben we gelukkig vervangers kunnen 

vinden.

In het komende seizoen mogen we 4 vereni-

gingen begroeten die nog niet eerder van de 

partij waren. Dat zijn vv Lunteren, sv Otterlo, 

EFC’58 en Veensche Boys. Tijdens het afgelo-

pen seizoen nam sv Candia’66 de plek in van 

een club die zich had terug getrokken. Ze zijn 

er nu vanaf het begin bij. Daarnaast kunnen 

we een aantal oud-deelnemers verwelkomen. 

Dat betekent dat we aan het 24 e seizoen be-

ginnen met 40 deelnemers en 10 poules. Door 

de jaren heen hebben er al 154 verschillende 

verenigingen deelgenomen aan onze belof-

tencompetitie die ook buiten Twente steeds 

meer naamsbekendheid geniet.

Van de huidige deelnemers zijn er maar liefst 

17 verenigingen die al 10 jaar of meer mee-

doen, soms in aaneengesloten periodes, 

soms verdeeld over meerdere periodes. Dat 

zijn naast organisator Sparta Enschede de 

volgende clubs al dan niet onder een eerdere 

naam: HHC, MVV’29 (beide met 20 deelna-

mes tot nu toe), Achilles’12, Bon. Boys, SJO 

Coevorden, Dos ’37, Dos Kampen, HSC’21, 

Noordscheschut, Olympia’28, Oranje Nassau, 

Quick’20, SSA DVC Dedemsvaart, Victoria’28, 

Vroomshoopse Boys en Zwart Wit’63. Daar 

zijn we uiteraard heel blij mee.

Onze dank gaat opnieuw uit naar iedereen 

die ons het afgelopen seizoen weer gehol-

pen heeft. Dat zijn naast alle vrijwilligers, de 

scheidsrechters die moesten werken onder 

lastige omstandigheden en ook alle clubs die 

ondanks hun drukke programma toch nog zo 

veel mogelijk wedstrijden gespeeld hebben. 

Verder uiteraard naar naamgever Beltona 

Sports in Rijswijk.

Functie Naam Telefoonnummer Mail

Voorzitter vacant

Secretaris Daan Wevers 053 - 434 33 79 daanwevers@hotmail.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 - 23 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
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Omdat niet iedereen onzer site regelmatig raadpleegt hebben we hieronder nog even de namen, functies en telefoonnummers van de leden 

van de Beltonacommissie opgenomen zodat u ons makkelijker kunt vinden.



VLOER
NIEUWE

GERJAN STERKEN

Jouw Vloer Expert

Op zoek naar een
nieuwe vloer? 
De beste vloer koop
je natuurlijk bij 
Jouw Vloer Expert

bel voor een afspraak 06 51 11 26 79 of mail info@studiosterken.nl



2021 - 2022 Quick 20 (Oldenzaal)
2020 - 2021 geen winnaar i.v.m. Covid-19
2019  - 2020 geen winnaar i.v.m. Covid-19
2018 - 2019 FC Meppel
2017 - 2018 DETO Twenterand
2016 - 2017 HSC ‘21
2015 - 2016 HHC Hardenberg
2014 - 2015 Quick ‘20 (Oldenzaal)
2013 - 2014 Quick ‘20 (Oldenzaal)
2012 - 2013 Berkum (Zwolle)
2011 - 2012 Vroomshoopse Boys
2010 - 2011 Berkum (Zwolle)

2009 - 2010 HHC Hardenberg
2008 - 2009 Quick ‘20 (Oldenzaal)
2007 - 2008 csv Apeldoorn
2006 - 2007 MVV ‘29 (Mariaparochie)
2005 - 2006 MVV ‘29 (Mariaparochie)
2004 - 2005 DOS Kampen
2003 - 2004 HVV Tubantia (Hengelo)
2002 - 2003 Heracles Almelo
2001 - 2002 Oranje Nassau (Almelo)
2000 - 2001 sc Genemuiden
1999 - 2000 Quick ‘20 (Oldenzaal)
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Winnaar 2021-2022
Quick ‘20 Oldenzaal



Sponsor KSV Achilles ‘12 Sponsor MVV ‘29

Sponsor CVV Oranje Nassau Sponsor KVV Quick ‘20



     Aanvang Uitslag

Dinsdag 4 oktober KSV Achilles ‘12 - KVV Quick ‘20 19.30 uur __-__

  MVV ‘29 - CVV Oranje Nassau 20.00 uur __-__

Dinsdag 25 oktober CVV Oranje Nassau - KSV Achilles ‘12 20.00 uur __-__

  KVV Quick ‘20 - MVV ‘29 20.15 uur __-__

Dinsdag 15 november KSV Achilles ‘12 - MVV ‘29 19.30 uur __-__

  CVV Oranje Nassau - KVV Quick ‘20 20.00 uur __-__

Dinsdag 6 december MVV ‘29 - KSV Achilles ‘12 20.00 uur __-__

  KVV Quick ‘20 - CVV Oranje Nassau 20.15 uur __-__

Dinsdag 14 februari KSV Achilles ‘12 - CVV Oranje Nassau 19.30 uur __-__

  MVV ‘29 - KVV Quick ‘20 20.00 uur __-__

Dinsdag 7 maart KVV Quick ‘20 - KSV Achilles ‘12 20.15 uur __-__

  CVV Oranje Nassau - MVV ‘29 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule A
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Verenigingsgegevens

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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : ‘t Wilbert
  Oude Bornseweg 101
  7556 GW Hengelo
  Tel. 074 - 291 90 52
Opgericht : 28 maart 1912
Tenue : shirt rood
  broek wit
  kousen rood
Internet : www.achilles12.nl
Twitter : @achilles12

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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Vondersweijde
  Primulastraat 15
  7572 AS Oldenzaal
  Tel. 0541 - 52 08 20
Opgericht : 12 oktober 1920
Tenue : shirt zwart
  broek wit
  kousen wit
Internet : www.quick20.nl
Twitter : @kvvquick20



Sponsor Bon Boys Sponsor HSC ‘21

Sponsor RKSV NEO Sponsor cvv Sparta

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



     Aanvang Uitslag

Dinsdag 4 oktober Bon Boys - cvv Sparta 20.00 uur  __-__

Woensdag 5 oktober HSC ‘21 - RKSV NEO 20.00 uur  __-__

Dinsdag 25 oktober RKSV NEO - Bon Boys 20.00 uur  __-__

Woensdag 26 oktober cvv Sparta - HSC ‘21 20.00 uur  __-__

Dinsdag 15 november Bon Boys - HSC ‘21 20.00 uur  __-__

  RKSV NEO - cvv Sparta 20.00 uur  __-__

Woensdag 7 december HSC ‘21 - Bon Boys 20.00 uur  __-__

  cvv Sparta - RKSV NEO 20.00 uur  __-__

Dinsdag 14 februari Bon Boys - RKSV NEO 20.00 uur  __-__

Woensdag 15 februari HSC ‘21 - cvv Sparta 20.00 uur  __-__

Dinsdag 7 maart RKSV NEO - HSC ‘21 20.00 uur  __-__

Woensdag 8 maart cvv Sparta - Bon Boys 20.00 uur  __-__

Wedstrijdschema poule B
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Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Greune
  Kolenbranderweg 11
  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
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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

Verenigingsgegevens

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

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



FC Eibergen SV Enter

Sponsor VV Victoria ‘28 Sponsor SV Wilhelminaschool

1922
2022

Dat doet geen enkele supermarkt 
ons na.
Wist je dat PLUSpunten het meest winstgevende 

spaarsysteem van Nederland is? Iedere euro die je bij 

PLUS spaart, is maar liefst € 1.50 waard. 

Bij elke euro aan boodschappen* koop je voor 2 cent 

een PLUSpunt. Met 200 PLUSpunten is je spaarkaart 

vol (kosten € 4,-). Lever je volle spaarkaart in en 

ontvang € 6,- contant. Zo heb je supersnel euro’s 

verdiend! Dat doet geen enkele supermarkt ons na.

Elke euro die je 
spaart is 1.50 waard!

50%
rente

plus.nl

Oelerweg Agathaplein 100 // Hengelo // T: 074-2595171

Openingstijden: ma t/m za 08:00-20:00 zo 10:00-19:00

Hoofdsponsor S.V. Wilhelminaschool



     Aanvang Uitslag

Dinsdag 4 oktober FC Eibergen - SV Wilhelminaschool 20.00 uur  __-__

  SV Enter - VV Victoria ‘28 20.00 uur  __-__

Dinsdag 25 oktober VV Victoria ‘28 - FC Eibergen 20.00 uur  __-__

  SV Wilhelminaschool - SV Enter 20.00 uur  __-__

Dinsdag 15 november VV Victoria ‘28 - SV Wilhelminaschool 20.00 uur  __-__

Woensdag 16 november FC Eibergen - SV Enter 20.00 uur  __-__

Dinsdag 6 december SV Enter - FC Eibergen 20.00 uur  __-__

  VV Wilhelminaschool - VV Victoria ‘28 20.00 uur  __-__

Dinsdag 14 februari SV Enter - SV Wilhelminaschool 20.00 uur  __-__

Woensdag 15 februari FC Eibergen - VV Victoria ‘28 20.00 uur  __-__

Dinsdag 7 maart SV Wilhelminaschool - FC Eibergen 20.00 uur  __-__

  VV Victoria ‘28 - SV Enter 20.00 uur  __-__

Wedstrijdschema poule C
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Verenigingsgegevens

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 : Krompatte
  Krompatte 2
  7468 AS Enter
  tel. 0547 - 38 16 26
Opgericht : 1 september 1922
Tenue : shirt rood wit gestreept
  broek wit
  kousen rood met witte bies
Internet : www.sventer.nl
Twitter : @sventernieuws

1922
2022

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Wesselerbrink
  Geessinkweg 282
  7544 RB Enschede
  Tel. 053 - 476 19 32
Opgericht : 2 april 1928
Tenue : shirt groen/wit
  broek wit
  kousen groen
Internet : www.victoria28.nl
Twitter : @vvVictoria28

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Vikkerhoek
  Kanaaldijk 12
  7555 PN Hengelo (O)
  Tel. 074 - 242 12 19
Opgericht : 8 oktober 1919
Tenue : shirt rood wit blauw
  broek blauw
  kousen blauw
Internet : www.vswschool.nl
Twitter : @svwschool



DETO Twenterand Sponsor DOS ‘37

Sponsor Stevo  Sponsor Vroomshoopse Boys

Hoofd-sponsor:

Ramon Zomer

HOOFD-sponsor:

SELECT-sponsor:

SUB-SPONSOREN: 

SUB-SPONSOREN: 

Sponsoren Vroomshoopse Boys steunen 
de gezonde ambitie van de beloften van



     Aanvang Uitslag

Dinsdag 4 oktober DOS ‘37 - Stevo 20.00 uur __-__

Woensdag 5 oktober DETO Twenterand - Vroomshoopse Boys 20.00 uur __-__

Dinsdag 25 oktober Vroomshoopse Boys - DOS ‘37 20.00 uur __-__

Woensdag 26 oktober Stevo - DETO Twenterand 19.30 uur __-__

Woensdag 15 november DETO Twenterand - DOS ‘37 20.00 uur __-__

  Stevo - Vroomshoopse Boys 19.30 uur __-__

Dinsdag 6 december DOS ‘37 - DETO Twenterand 20.00 uur __-__

  Vroomshoopse Boys - Stevo 20.00 uur __-__

Dinsdag 14 februari DOS ‘37 - Vroomshoopse Boys 20.00 uur __-__

Woensdag 15 februari DETO Twenterand - Stevo 20.00 uur __-__

Dinsdag 7 maart Vroomshoopse Boys - DETO Twenterand 20.00 uur __-__

Woensdag 8 maart Stevo - DOS ‘37 19.30 uur __-__

Wedstrijdschema poule D
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Verenigingsgegevens

Accommodatie : ‘t Midden
  Schoutdoddestraat 48
  7671 GT Vriezenveen
  Tel. 0546 - 56 18 77
Opgericht : 1 juli 1948
Tenue : shirt rood
  broek zwart
  kousen zwart met rode bies
Internet : www.deto.nl
Twitter : @vvDETO

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Het Midden
  Schout Doddestraat 46
  7671 GT Vriezenveen
  tel. 0546 - 56 19 70
Opgericht : 15 juni 1937
Tenue : shirt geel zwart gestreept
  broek zwart
  kousen zwart, geel gestreepte rand
Internet : www.dos37.nl
Twitter : @DOS37

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Peuverweide
  Vinckenweg 9
  7678 TA Geesteren
  Tel. 0546 - 63 15 94
Opgericht : 13 oktober 1933
Tenue : shirt rood geel verticaal gestreept
  broek zwart
  kousen rood met gele bies
Internet : www.stevogeesteren.nl
Twitter : @stevo.geesteren

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



Sponsor SJO FC Coevorden Sponsor DZOH

Sponsor HHC Hardenberg Sponsor VV De Weide

 

Trebcom B.V. is een bedrijf dat zich sinds 1996 bezig houdt met bedrijfstelecommunica e en de daarbij 
behorende databekabeling. 
Vanaf 2003 zijn wij ook ac ef 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 Brandmeldinstalla es. 

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  



     Aanvang Uitslag

Maandag 3 oktober DZOH - HHC Hardenberg 20.00 uur __-__

Dinsdag 4 oktober SJO FC Coevorden - VV De Weide 19.30 uur __-__

Dinsdag 25 oktober HHC Hardenberg - SJO FC Coevorden 20.15 uur __-__

  VV De Weide - DZOH 20.30 uur __-__

Dinsdag 15 november SJO FC Coevorden - DZOH 19.30 uur __-__

  HHC Hardenberg - VV De Weide 20.15 uur __-__

Maandag 5 december DZOH - SJO FC Coevorden 20.00 uur __-__

Dinsdag 6 december VV De Weide - HHC Hardenberg 20.30 uur __-__

Maandag 13 februari DZOH - VV De Weide 20.00 uur __-__

Dinsdag 14 februari SJO FC Coevorden - HHC Hardenberg 19.30 uur __-__

Dinsdag 7 maart VV De Weide - SJO FC Coevorden 20.30 uur __-__

  HHC Hardenberg - DZOH 20.15 uur __-__

Wedstrijdschema poule E
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Verenigingsgegevens

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

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

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

Verenigingsgegevens

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



DOS’37 Vriezenveen

De zaterdagvereniging DOS’37 oftewel “Door 
Oefening Sterk” werd opgericht op 15 juni 
1937. De eerste zes jaren was men lid van de 
Nederlandse Christelijke Voetbalbond. In de 
Tweede Wereldoorlog nam DOS’37 in 1944 
deel aan een zogeheten Noodcompetitie. 

In het seizoen 1945-1946 nam het standaar-
delftal voor het eerst deel aan de competities 
van de TVB en in 1948 werd in deze klasse het 
kampioenschap behaald, waardoor men pro-
moveerde naar de KNVB. Met een onderbre-
king van slechts één seizoen komt DOS’37 al 
weer 72 seizoenen uit in de KNVB. De eerste 
voetbalwedstrijden speelden de leden bij het 
Westerdok aan de Molenstraat. In 1967 ver-
huisde de club naar Sportpark Het Midden, 
waar nu nog steeds wordt gevoetbald. 

Eerste elftal 
DOS’37 was de laatste jaren een stabiele eer-
ste klasse met veel eigen jeugdspelers in het 
eerste elftal en maakte in 2014/ 2015 nog een 
jaartje de stap naar de Hoofdklasse. Het afge-
lopen seizoen 2021/2022 degradeerde het 
vlaggenschip echter naar de 2e klasse.
 
DOS’37 bestaat momenteel 85 jaar. En na lan-
ge afwezigheid bij de Beltona competitie, zijn 
we trots, om weer mee te mogen te doen aan 
deze competitie! DOS’37 heeft tot nu toe tien 
keer deelgenomen aan de Beltona Beloften 
Competitie en wist zich  daarvan zes keer te 
plaatsen voor de fi nale in Enschede. Hoog-
tepunt vormde de fi naledag bij Sparta E. in 
2009, toen DOS’37 op een prachtige tweede 
plaats eindigde, waarbij alleen in de fi nale 
werd verloren van de uiteindelijke winnaar 
Quick’20.

EFC’58, voetbalclub met ambitieuze 

toekomst! 

EFC’58 is met 416 spelende leden niet de 
grootste voetbalclub in Ermelo maar wel 
de leukste en de club waar ieder lid telt! De 

Onze nieuwe deelnemers aan de Beltona Beloften Competitie

andere clubs zijn FC Horst dat uitkomt in de 
tweede klasse en DVS’33 spelend in de Derde 
Divisie zaterdag!  Bovendien heeft EFC’58 die 
haar wedstrijden speelt op sportpark de Zan-
derij een van de mooiste sportparken in de 
regio. Elk van de 4 velden, waarvan 1 kunst-
gras is omzoomd met veel groen en bomen. 
De Ermelose Football Club, zoals deze bij op-
richting in 1958 offi  cieel is vernoemd heeft 
een goede jeugdopleiding waaruit een fl ink 
aantal spelers de afgelopen jaren hun debuut 
heeft mogen maken in “het eerste elftal”! 

Onder leiding van hoofdtrainer Carl Aventu-
rin, die komend seizoen wordt opgevolgd 
door Bert van de Brink is het eerste elftal van 
EFC’58 in het seizoen 2021-2022 op overtui-
gende wijze kampioen geworden en speelt 
dus weer in de derde klasse waar hopelijk 
ook vele lokale derby’s op de kalender zul-
len staan. Om de jeugd de kans te geven te 
groeien en ervaring op te doen gaat EFC’58 
meedoen aan de ‘Beltona Beloften competi-
tie’ georganiseerd door CVV Sparta Enschede. 
De poulewedstrijden tegen clubs uit de buurt 
zullen begin oktober starten. De Technische 
commissie van de club uit Ermelo hoopt daar-
mee de eigen jeugdspelers te laten groeien 
door meer ervaring op te doen om zo het 
vlaggenschip van de club van zoveel mogelijk 
eigen jeugdspelers te kunnen blijven voor-
zien!

Go Ahead Kampen

Jeugdopleiding is belangrijk!

De voetbalvereniging met de rood-gele kleu-
ren is opgericht op 25 maart 1925. 

De laatste jaren is onze vereniging in meerde-
re opzichten fors gegroeid en de vereniging 
heeft de gezonde ambitie zo hoog mogelijk 
te spelen.

De vereniging leeft als nooit tevoren en het 
is zaak om dit vast te houden. Ook  mogen 
we trots zijn op de wijze waarop ook onze 

jeugdafdeling zich heeft ontwikkeld. Zeker 
gezien het niveau waarop ons 1e acteert en 
de ambitie om hogerop te spelen ontkom je 
niet aan het aantrekken van spelers die echt 
toegevoegde waarde hebben. 

Vanuit dat gegeven is besloten om naast 
de standaard jeugdteams ook ‘de beloften’ 
hierbij een belangrijke rol te geven. Ook het 
spelen van wedstrijden van het elftal < 21/23 
jaar tegen 1e elftallen is een middel om jonge 
spelers te laten wennen aan het hogere ni-
veau. Gebleken is echter dat als je e.e.a. niet 
in competitieverband doet dan gaan wed-
strijden door wat voor reden dan ook vaak 
niet door. Als Technische Commissie hebben 
wij dan ook weer graag gehoor gegeven aan 
de oproep van Sparta Enschede om na een af-
wezigheid van 12 jaar weer mee te gaan doen 
met de Beltonacompetitie.

Beltonacompetitie levert ook een bijdrage 
aan het selectieproces.
In het kader van het opleiden van jeugdspe-
lers richting senioren is in het verleden ge-
bleken dat het deelnemen aan o.a. de Belto-
na-competitie van toegevoegde waarde is op 
onze jeugdopleiding. De beloftencompetitie 
biedt daarbij ook een doorkijk naar de toe-
komst.  We gaan daarom ons best doen om 
het komend seizoen zo goed mogelijk voor 
de dag te komen en hopen ons daarbij na-
tuurlijk ook te kwalifi ceren voor de fi naledag 
van dit nieuwe seizoen.
Graag tot ziens bij Go-Ahead Kampen!!

S.v. Candia’66

Bezoekers van ons sportpark blijven zeggen 
dat sportpark Candia een van de mooiste 
voetbalaccommodaties in de regio is en dat 
kunnen wij natuurlijk alleen maar beamen. 
Voetballen op de Grebbeberg in Rhenen, pal 
naast Ouwehands Dierenpark, is en blijft bij-
zonder. Schrik dus niet als u een olifant hoort 
trompetteren want deze buurman staat in 
onze “achtertuin”. Ingesloten in het bos, heb
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Net als ieder seizoen hebben we ook dit seizoen weer te maken met diverse mutaties. DIO ’30 hield het na 1 seizoen weer voor gezien, de andere 
nieuwelingen uit 2021-22 zijn ons trouw gebleven. Voor de vertrokken deelnemers hebben we gelukkig weer vervangers kunnen vinden. Komend 
seizoen mogen  we 8 nieuwe deelnemers verwelkomen, waarvan er 4 nog nooit hebben deelgenomen. Dat zijn EFC ’58 uit Ermelo, vv Lunteren, 
sv Otterlo en Veensche Boys uit Nijkerkerveen. Juist in die regio’s kan onze naamsbekendheid nog wel een opsteker gebruiken.

Daarnaast keren 4 deelnemers weer terug. Voor sv Enter was de laatste deelname maar liefst 18 jaar geleden, een dermate lange periode dat we 
in eerste instantie vergeten waren dat men ooit had deelgenomen. Ook voor Go Ahead Kampen (12 jaar) en DOS ’37 (10 jaar) was al geruime tijd 
geleden dat men had deelgenomen. Voor de buurman van DOS ’37, de sportcomplexen liggen naast elkaar,  DETO Twenterand uit Vriezenveen 
was het nog maar kort geleden (2 jaar).

Alle nieuwe en ex-deelnemers een hartelijk welkom toegewenst. We hopen dat het jullie gaat bevallen en dat we eindelijk nu weer eens de com-
petitie zonder coronaperikelen kunnen afronden.



ben we de beschikking over 3 velden. Op het 
hoofdveld ligt sinds vorig seizoen een nieuwe 
kunstgrasmat.

Historie en heden
Al meer dan een eeuw lang wordt de voet-
balsport beoefend op de Grebbeberg, maar 
op op 1 juli 1966 fuseren v.v. Rhenus en v.v. 
Sportclub Rhenen en ontstaat s.v. Candia’66. 
Al meer dan 55 jaar spelen we in onze rood/
witte tenues waarbij niet lang geleden de 
rode broek is vervangen voor een witte en zijn 
alleen de voetbalkousen nog rood.
Candia’66 is de grootste voetbalvereniging 
van de gemeente Rhenen met een kleine 700 
leden. Circa 40 teams nemen deel aan diver-
se competities. Naast de circa 30 jeugdteams, 
bieden wij ook gehandicapten-, vrouwen-, 
senioren-, 35+, 45+ en 60+ voetbal aan. Daar 
zijn wij trots op, want voor ons is het heel 
belangrijk dat het voetballen toegankelijk is 
voor zoveel mogelijk doelgroepen. Candia’66 
heeft een duidelijke maatschappelijke functie 
in de gemeente, met een grote groep trouwe 
supporters en meer dan 160 vrijwilligers. 

1e elftal en jeugd
Ons 1e elftal speelt op dit moment in de 4e 
klasse West1. De laatste jaren schommelt het 
team tussen de 3e en 4e klasse en het afgelo-
pen seizoen is promotie naar de 3e klasse via 
de nacompetitie net niet gelukt. 

De jeugdafdeling is de kurk waar onze ver-
eniging op drijft. De selectieteams spelen 
gemiddeld genomen in de 1e klasse KNVB. 
Door het opzetten van een voetbalschool en 
daaraan gekoppeld een fl inke aanwas aan 
nieuwe jeugdleden, zien we steeds meer se-
lectieteams op hoofdklasse niveau acteren. 
Maar het draait zeker niet alleen maar om 
presteren. Er worden diverse activiteiten ge-
organiseerd voor al onze jeugdleden om zo 
vooral het plezier en verbondenheid met de 
club te stimuleren. 

Beltona
Vorig seizoen zijn we na de winterstop inge-
stroomd in de Beltona competitie en dat is 
ons zeer goed bevallen. Het niveau van de 
tegenstanders, de aanwezigheid van een ar-
bitraal trio en de goede organisatie hebben 
ons doen besluiten om direct weer in te schrij-
ven voor het komende seizoen.

sv Enter

Clubinformatie
sv Enter is een voetbalclub uit Enter, opgericht 
1 september 1922. Wij vieren dit jaar dus ons 
100 jarig jubileum. De clubkleuren zijn rood-
wit. sv Enter heeft anno 2022 zo’n 700 leden. 
Het eerste elftal speelt in de vierde klasse zon-

dag. Afgelopen seizoen werden zo ongeveer 
alle clubrecords gebroken, zo waren we de 
meest scorende club van Twente met 121 
doelpunten, echter konden we dit niet bekro-
nen met een kampioenschap of promotie. De 
halve fi nale in de nacompetitie werd verloren 
van Beekbergen.
Het deelnemen aan de Beltona-competitie 
past prima in het huidige beleid om meer 
jeugdspelers te laten doorstromen naar de 
selectie elftallen. 

Waar voetballen wij?
We trainen en spelen op sportpark “Krom-
patte”. Op ons sportpark beschikken we over 
tweeënhalf kunstgrasveld (voorzien van 
LED-verlichting) en een natuurgrasveld. Daar-
naast beschikken we op het hoofdveld over 
een overdekte tribune met 250 zitplaatsen.

Wie zijn wij?
• Een club met een bloeiende jeugdafdeling.
• Een club waar alle teams aandacht krijgen.
• Een club waar prestatie en plezier samen 
gaan.
• Een club met omgangsregels waar we ons 
ook aan moeten houden.
• Een club die naast voetbal andere activitei-
ten organiseert.
• Een club met veel trouwe vrijwilligers.
• Een club waar sportiviteit & respect hoog in 
het vaandel staat.

We hebben hiertoe een missie ‘Sportiviteit 
& Respect’ ontwikkeld. Tijdens trainingen en 
wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, 
wordt met respect omgegaan met de scheids-
rechter, grensrechters, de medespelers, de 
tegenstander, de trainer, de begeleiding, de 
ouders, de medewerkers en het publiek.

SV Otterlo

Onze vereniging is een echte dorpsclub waar 
prestatie en ontspanning hand in hand gaan. 
Inmiddels is de vereniging gegroeid naar 370 
leden en is er een fl orerende jeugdafdeling. 
De faciliteiten zijn sterk verbeterd zeker toen 
we in 2016 naar het nieuwe sportpark Kastan-
jebos aan de Hoenderloseweg zijn verhuisd. 

Ons eerste elftal is afgelopen seizoen kampi-
oen geworden in de 3de klasse en gaat vol-
gend jaar vol goede moed en enthousiasme 
de 2de klasse in. Naast ons 1ste elftal hebben 
we nog een 2de selectie waar een mooie mix 
van aanstormende talenten en ervaren spe-
lers het 1ste elftal ondersteunen waar moge-
lijk.
Daarnaast zijn er nog 2 senioren teams en 
een 35+ elftal. Bij ons zijn de dames ook goed 
vertegenwoordigd met 2 senioren elftallen en 
een 35+ team. 

Natuurlijk denken we ook aan de toekomst 
en daar is de jeugdafdeling bij SV Otterlo heel 
belangrijk in. Voor een kleine dorpsclub is er 
een aanzuigende werking in de regio vanwe-
ge de prachtige faciliteiten en de goede be-
reikbaarheid.

S.V. Veensche Boys

Al meer dan 100 jaar wordt er in ’t Veen (zo 
wordt het dorp Nijkerkerveen in de dorps-
mond genoemd) tegen een bal getrapt.

Eerst elke zondag door een groepje jongens 
in een weilandje, maar al langere tijd werd de 
noodzaak voor het oprichten van een voet-
balclub gevoeld.

Tijdens een repetitie van zangvereniging ‘Hal-
lelujah’ werd dit besproken en niet veel later 
had men een elftal bij elkaar. Er werd gelapt 
voor een bal en op 7 juni 1936 vond de eerste 
wedstrijd van Nijkerkerveen tegen de ‘Zwarte 
bende’ uit Nijkerk plaats.
Na afl oop van de wedstrijd (waar de meeste 
spelers nog op klompen speelden) werd S.V. 
Veensche Boys opgericht.

Inmiddels is Veensche Boys uitgegroeid tot 
een gezellige voetbalvereniging waar plezier 
voorop staat. De club vervult een centrale 
plek in de gemeenschap en is naast het voet-
bal een ontmoetingsplek voor de bewoners 
uit het dorp en de omgeving.

De club kent een grote groep betrokken le-
den, vrijwilligers, sponsoren en supporters die 
het eerste elftal liefkozend de naam ‘Blauwe 
Helden’ heeft gegeven.

Niet alleen door de groei van het dorp, maar 
ook door de aantrekkingskracht die de club 
heeft op de regio, groeit de vereniging de laat-
ste jaren behoorlijk. Veensche Boys staat in 
de regio bekend als een gastvrije vereniging 
waar jonge spelers hun ambitie waar kunnen 
maken. De club is er dan ook beretrots op dat 
Donny van de Beek en Thomas Buitink vanuit 
de jeugd de stap naar het betaalde voetbal 
hebben gezet.

Naast de gezelligheid is Veensche Boys ook 
een ambitieuze club.
Het eerste zaterdagelftal speelt sinds het sei-
zoen 2010/2011 in de 2e klasse van de KNVB. 
Vanaf 1997 tot 2010 werd er afwisselend een 
aantal jaren in de 2e en 1e klasse gespeeld. 
De afgelopen jaren was de club weer dicht bij 
promotie, maar werd dat op het laatste mo-
ment niet gehaald. Het komende seizoen zal 
weer opnieuw gestreden gaan worden om de 
felbegeerde promotie naar de 1e klasse te be-
werkstelligen.
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FC Dalfsen Sponsor DVC Dedemsvaart

Sponsor VV Noordscheschut Sponsor FC Ommen



     Aanvang Uitslag

Dinsdag 4 oktober FC Dalfsen - FC Ommen 19.30 uur __-__

  DVC Dedemsvaart - VV Noordscheschut 20.00 uur __-__

Maandag 24 oktober VV Noordscheschut - FC Dalfsen 19.30 uur __-__

Dinsdag 25 oktober FC Ommen - DVC Dedemsvaart 20.00 uur __-__

Maandag 14 november VV Noordscheschut - FC Ommen 19.30 uur __-__

Dinsdag 15 november FC Dalfsen - DVC Dedemsvaart 19.30 uur __-__

Dinsdag 6 december DVC Dedemsvaart - FC Dalfsen 20.00 uur __-__

  FC Ommen - VV Noordscheschut 20.00 uur __-__

Dinsdag 14 februari FC Dalfsen - VV Noordscheschut 19.30 uur __-__

  DVC Dedemsvaart - FC Ommen 20.00 uur __-__

Maandag 6 maart VV Noordscheschut - DVC Dedemsvaart 19.30 uur __-__

Dinsdag 7 maart FC Ommen - FC Dalfsen 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule F
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Verenigingsgegevens

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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Boekweit
  Sportlaan 13
  7701 VP Dedemsvaart
  Tel. 0523 - 613 034
Opgericht : 1 juli 2011
Tenue : shirt oranje
  broek blauw
  kousen blauw/wit gestreept
Internet : www.dvcdedemsvaart.nl
Twitter : @DVC_Dedemsvaart

Verenigingsgegevens

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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Westbroek
  Sportlaan 2
  7732 AB Ommen
  Tel. 0529 - 45 28 00
Opgericht : 1 juli 2021
Tenue : shirt zwart/blauw/geel gestreept
  broek zwart
  kousen zwart met blauwe band
Internet : www.fcommen.nl
Twitter : @fc_ommen



DOS Kampen - VV Kampen Sponsor Go Ahead Kampen

Sponsor VV Olympia ‘28 ZAC

Mooie bonus als het kind 18 wordt*



     Aanvang Uitslag

Maandag 3 oktober DOS K/vvKampen - ZAC 20.00 uur __-__

  Go Ahead Kampen - VV Olympia ‘28 20.00 uur __-__

Maandag 24 oktober VV Olympia ‘28 - DOS K/vv Kampen 20.00 uur __-__

  ZAC - Go Ahead Kampen 20.00 uur __-__

Maandag 14 november DOS K/vv Kampen - Go Ahead Kampen 20.00 uur __-__

  VV Olympia ‘28 - ZAC 20.00 uur __-__

Maandag 5 december Go Ahead Kampen - DOS K/vv Kampen 20.00 uur __-__

  ZAC - Olympia ‘28 20.00 uur __-__

Maandag 13 februari DOS K/vv Kampen - VV Olympia ‘28 20.00 uur __-__

  Go Ahead Kampen - ZAC 20.00 uur __-__

Maandag 6 maart ZAC - DOS K/vv Kampen 20.00 uur __-__

  VV Olympia ‘28 - Go Ahead Kampen 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule G
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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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Middenwetering
  Buitenbroekseweg 2
  8265 PH Kampen
  tel. 038 - 33 19 027
Opgericht : 20 maart 1925
Tenue : shirt geel rood gestreept
  broek rood
  kousen rood
Internet : www.goaheadkampen.nl
Twitter : @Goaheadkampen

Verenigingsgegevens

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

Verenigingsgegevens

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



EFC ‘58 Sponsor SC Hoevelaken

Zwart Wit ‘63 Sponsor VV Zeewolde

ONTDEK ONZE RUIME

*
ZWOLLE

AMERSFOORT

A28

*

*KORTING
OP ALLE VOETBALPRODUCTEN 

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

15 %
EXCLUSIEF IN DE MAANDEN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

VOETBAL
  COLLECTIE

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

WWW.VANDUINKERKEN.COM GOED UITGERUST VAN START



     Aanvang Uitslag

Maandag 10 oktober EFC ‘58 - VV Zeewolde 20.00 uur __-__

Dinsdag 11 oktober SC Hoevelaken - Zwart Wit ‘63 20.00 uur __-__

Maandag 31 oktober Zwart Wit ‘63 - EFC ‘58 20.00 uur __-__

Dinsdag 1 november VV Zeewolde - SC Hoevelaken 20.00 uur __-__

Maandag 21 november EFC ‘58 - SC Hoevelaken 20.00 uur __-__

  Zwart Wit ‘63 - VV Zeewolde 20.00 uur __-__

Dinsdag 13 december SC Hoevelaken - EFC ‘58 20.00 uur __-__

  VV Zeewolde - Zwart Wit ‘63 20.00 uur __-__

Maandag 13 februari EFC ‘58 - Zwart Wit ‘63 20.00 uur __-__

Dinsdag 14 februari SC Hoevelaken - VV Zeewolde 20.00 uur __-__

Maandag 6 maart Zwart Wit ‘63 - SC Hoevelaken 20.00 uur __-__

Dinsdag 7 maart VV Zeewolde - EFC ‘58 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule H
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Verenigingsgegevens

Accommodatie : de Zanderij
  Oude Telgterweg 205
  3853 PG Ermelo
  tel. 0341 - 551 436
Opgericht : 3 maart 1958
Tenue : shirt wit
  broek zwart
  kousen zwart
Internet : www.efc59.nl
Twitter : @58_efc

Verenigingsgegevens

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

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

Verenigingsgegevens

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



Sponsor VV Eldenia Sponsor OVC ‘85

Sponsor SV Otterlo 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 koffi  e 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



     Aanvang Uitslag

Maandag 10 oktober VV Eldenia - SML Arnhem 20.30 uur __-__

Dinsdag 11 oktober OVC ‘85 - SV Otterlo 20.00 uur __-__

Maandag 31 oktober SML Arnhem - OVC ‘85 19.30 uur __-__

Dinsdag 1 november SV Otterlo - VV Eldenia 20.00 uur __-__

Maandag 21 november VV Eldenia - OVC ‘85 20.30 uur __-__

Dinsdag 22 november SV Otterlo - SML Arnhem 20.00 uur __-__

Maandag 12 december SML Arnhem - SV Otterlo 19.30 uur __-__

Dinsdag 13 december OVC ‘85 - VV Eldenia 20.00 uur __-__

Maandag 13 februari VV Eldenia - SV Otterlo 20.30 uur __-__

Dinsdag 14 februari OVC ‘85 - SML Arnhem 20.00 uur __-__

Maandag 6 maart SML Arnhem - VV Eldenia 19.30 uur __-__

Dinsdag 7 maart SV Otterlo - OVC ‘85 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule I
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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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : De Bilderberg
  Sportlaan 1
  6861 AG Oosterbeek
  Tel. 026 - 333 22 84
Opgericht : 16 augustus 1985
Tenue : shirt maroonrood/l.blauw getreept
  broek lichtblauw
  kousen lichtblauw
Internet : www.ovc85.nl
Twitter : @OVC85

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Kastanjebos
  Hoenderloseweg 4A
  6731 AH Otterlo
  Tel. 0318 - 591 555
Opgericht : 1 mei 1941
Tenue : shirt blauw
  broek wit
  kousen blauw
Internet : www.svotterlo.nl
Twitter : @SVOtterlo

Verenigingsgegevens

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



Sponsor Blauw Geel ‘55 Sponsor SV Candia ‘66

Sponsor VV Lunteren Sponsor SV Veensche Boys

H .Oppe rman
Grondwerken   Rhenen

mob: 06 - 511 636 43



     Aanvang Uitslag

Maandag 10 oktober SV Candia ‘66 - VV Lunteren 20.00 uur __-__

Dinsdag 11 oktober Blauw Geel ‘55 - SV Veensche Boys 20.15 uur __-__

Dinsdag 1 november VV Lunteren - Blauw Geel ‘55 20.00 uur __-__

Woensdag 2 november SV Veensche Boys - SV Candia ‘66 20.00 uur __-__

Dinsdag 22 november Blauw Geel ‘55 - SV Candia ‘66 20.15 uur __-__

  VV Lunteren - SV Veensche Boys 20.00 uur __-__

Maandag 12 december SV Candia ‘66 - Blauw Geel ‘55 20.00 uur __-__

Woensdag 14 december SV Veensche Boys - VV Lunteren 20.00 uur __-__

Maandag 13 februari SV Candia ‘66 - SV Veensche Boys 20.00 uur __-__

Dinsdag 14 februari Blauw Geel ‘55 - VV Lunteren 20.15 uur __-__

Dinsdag 7 maart VV Lunteren - SV Candia ‘66 20.00 uur __-__

Woensdag 8 maart SV Veensche Boys - Blauw Geel ‘55 20.00 uur __-__

Wedstrijdschema poule J
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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

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Candia
  Grebbeweg 97
  3911 AV Rhenen
  tel. 06 - 51 30 27 11
Opgericht : 1 juli 1966
Tenue : shirt wit
  broek wit
  kousen rood
Internet : www.candia66.nl
Twitter : @SVCandia66

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Nijkerkerveen
  Westerveenstraat 42
  3864 EN Nijkerkerveen
  Tel. 033 - 257 12 57
Opgericht : 7 juni 1936
Tenue : shirt blauw
  broek wit
  kousen blauw
Internet : www.veenscheboys.nl
Twitter : @svveenscheboys

Verenigingsgegevens

Accommodatie : Wormshoef
  Wormshoefweg 4
  6741 ZG Lunteren
  tel. 0318 - 48 39 00
Opgericht : 1 juni 1932
Tenue : shirt geel
  broek zwart
  kousen zwart
Internet : www.vvlunteren.nl
Twitter : @vvLunteren1



Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan is voetbalcontributie 
soms niet op te brengen. Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk 
is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vinden wij dat  
iedereen moet kunnen blijven voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contactpersonen op clubs.  
Zij weten de weg naar lokale en landelijk voorzieningen voor je  
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen



- Doelgroep:

 - Deelnemende spelers moeten volgens de reglementen van de KNVB speelgerechtigd zijn voor de betreff ende vereniging.

 - Speelgerechtigd voor de Beltona Beloften Competitie zijn spelers, die op 01-09-2022 niet ouder zijn dan 21 jaar.

 - Per vereniging zijn per wedstrijd twee dispensatiespelers toegestaan die op 01-09-22 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 fi naledag.

- 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 moeten worden doorgegeven aan één van de competitieleiders, Klaas Keizer (06-42295616)  of Herman Boers (06-50525394,

  na 17.00 uur).

 - Afgelastingen en wijzigingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.

 - Indien een wedstrijd afgelast wordt zal deze door de competitieleider opnieuw worden vastgesteld.

  Als een  eerder afgelaste wedstrijd  opnieuw door de competitieleider 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 1 april 2023 gespeeld zijn.

            

- Puntentelling bij 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:

  1. op doelsaldo;

  2. meest gescoorde doelpunten voor;

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

  4. loting door de organisatie.

  5. Punten behaald tegen een team dat de competitie niet afmaakt komen te vervallen.

Beltona Beloften Competitie reglement seizoen 2022-2023
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- Wedstrijdreglement:

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

  district Noord/Oost. 

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

 - In elke poule worden zes wedstrijden gespeeld.

 - 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.

 - Poule wedstrijden gespeeld na 1 april 2023 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 fi naledag van de Beltona Beloften Competitie wordt op 17 juni 2023 gehouden op het complex van de cvv Sparta Enschede.

 - De fi naledag kent een eigen competitiereglement. Dit zal t.z.t. aan de fi nalisten worden toegezonden.

 - Aan de fi naledag nemen de beste 16 teams deel.  Dat zijn in ieder geval de poulewinnaars.

  Dit aantal wordt aangevuld met de beste nummers twee uit de poules.

 - Indien een vereniging zich voor de fi naledag terugtrekt zal de organisatie een plaatsvervanger uitnodigen.

 - Op de fi naledag 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 10 OKTOBER 2022.

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

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

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

 - Bij diskwalifi catie 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.
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 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

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

 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.

  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.

 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 betreff ende 

  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 tijdstraff en onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreff ende 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. 

 15. Schorsingen voor de KNVB gelden niet voor dit toernooi en omgekeerd, tenzij sprake is van een schorsing die  leidt tot een zaak voor de 

  tuchtrechter.

 - 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.
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Partyverhuur 2.0

Pinna Delicatessen

Pollemans & Walhof B.V.

Sectolin

Sjiek Photo en Film

Slagerij Busscher

Spraaq Advocaten

Stukadoorsbedrijf Muis

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Technowacht

Toner Store

TQM Systems

Twepa

Van der Molen beveiligingstechniek

VDM Cars

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Verkerk Afbouw

Visser speelgoed en decoraties

Voicedata IP communications

Aannemersberdijf H. Groen

Autobedrijf Sprakel

Baker Street Financials

Brookhuis busreizen

Daniels Huisman Advocaten

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Elzinga wonen

Esso Service Center Reink

FOXX-design

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers

Glas & Wand

Grolsch Bierbrouwerij bv

Huis aan Huis Enschede

ING Enschede

Jan van der Veen Beheer

Jongbloed Fiscaal Juristen

Jongbloed Accountants

Keuter Horstman Makelaars

Kroese Wevers Accountants

Libero Financieel

De leden van de Business Club Sparta
dragen de Spartanen een warm hart toe





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

&&Merbau
WalhofPollemans

Meranti


