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Twee dagen spektakel op sportvloer



Vrouwenvoetbal nieuwe loot KerstvoetbalboomVrouwenvoetbal nieuwe loot Kerstvoetbalboom

Van Don van der Veen
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Het toernooi trekt jaarlijks veel publiek, er is entertainment en een sportieve strijd om de
prijzen. Naast de wisseltrofee voor de winnaar, gaat het om de beste speler, Fair Play Cup,
topscorer bokaal en de minst gepasseerde doelman. Uiteraard zijn deze prijzen ook te winnen
in het damestoernooi. Want het is best leuk dat er voor het eerst dames aan het toernooi
meedoen, een idee dat een paar jaar geleden uit de koker van Meenthe-directeur Han Evers
kwam. ‘Persoonlijk vind ik dat een geweldige verrijking voor het evenement’, zegt Smid.

In de beginjaren van het toernooi was Ad Smid zelf actief speler voor Steenwijker Boys. ‘En zo
zag ik het toernooi langzaam maar zeker groeien. Het toernooi is nog steeds het meest
aansprekende in de regio in de Kerstperiode. Dat is mede te danken aan de goede organisatie
en medewerking van de Meenthe. Ook is het mooi dat alle elftallen van Steenwijker Boys de
organisatie de helpende hand bieden tijdens het toernooi.’

DE COMMISSIE KERSTZAALVOETBAL VAN STEENWIJKER BOYS.
SIEB VAN DER LAAN



De heren spelen in twee poules van elk zes teams. De loting daarvoor heeft al
plaatsgevonden. ‘In poule A spelen Steenwijker Boys zaterdag, Willemsoord zaterdag,
Heerenveen zaterdag, Old Forward, BEW Vledder en Steenwijkerwold. De andere poule
bestaat uit Steenwijker Boys zondag, Willemsoord zondag, Oldemarkt, FDS, Vv Steenwijk en
DVSV.’ De eerste vier teams van elke poule gaan door naar de kleine finales.

De dames spelen in een poule van vier deelnemende teams, het gaat om Steenwijker Boys,
Steenwijkerwold, MSC Meppel, en VWC uit de Westhoek. De openingswedstrijd op
donderdagmiddag, om 14.00 uur, gaat tussen Steenwijker Boys zaterdag en Vv Heerenveen.
Een wedstrijd zowel bij de dames als de heren duurt veertien minuten. De eerste
dameswedstrijd is voorzien om 14.45 uur en gaat tussen Steenwijker Boys en MSC Meppel. Er
wordt op deze eerste wedstrijddag tot 20.45 uur gevoetbald.

FinaledagFinaledag



Vrijdag 28 december is de finaledag. Ook dan wordt er gevoetbald vanaf 14.00 uur. Eerst
worden de wedstrijden in de poules voortgezet. Om 17.45 uur spelen de nummers zes uit beide
heren poules tegen elkaar, en een kwartiertje later de nummers vijf. Vervolgens spelen de
beste vier herenteams de kleine finales. Dat betekent dat op dat moment ook de nummer vier
uit een poule in principe nog toernooiwinnaar kan worden. Om 19.15 uur wordt de strijd om de
derde en vierde plaats bij de dames beslist door het nemen van shoot-outs. Om 19.26 uur is de
damesfinale. Er wordt veertien minuten gespeeld. Bij de heren zijn de halve finales vanaf
19.45 uur en is de finale om 20.30 uur voorzien. De finale gaat over twee keer een kwartier,
zodat even na negen uur de prijsuitreiking op de sportvloer kan plaatsvinden. Deejays Jos ter
Horst en Harry Huis (Hardez) zorgen dit jaar voor het muzikale vermaak. De commissie
Kerstzaalvoetbal bestaat uit Lammie Mooi, Bert van Ankeren, Anita Diekmann, Lisa Huisman,
Petra Tiel Groenestege, Leroy Bakker, Rienk Haanstra, Albert Outjes, Wouter Esselink, Jesmer
Boxum en Thomas van Dalen. Arbiters zijn Sytse Westerveen, Henk Boland, Anand
Mangroelal en Frits Spreen.

 


