PROGRAMMA
39e NACHT VAN BLAUW WIT

29 december 2017

Voorwoord
Hartelijk welkom in sporthal ‘t Mossink bij de 39e editie van de Nacht
van Blauw Wit ‘66. Een bijzonder woord van welkom aan de spelers,
begeleiders en supporters van de deelnemende verenigingen en
aan de scheidsrechters en lijnrechters.
Met de 39e editie mag de Nacht van Blauw Wit gerust een traditie
worden genoemd. De opzet met teams uit de nabije regio zorgt
ervoor dat clubs die elkaar goed kennen maar soms weinig tegen
elkaar spelen elkaar treffen in het toernooi. Dit levert leuke wedstrijden op en ook na het toernooi een gezellige sfeer.
Vorig jaar wist Rijssen Vooruit de wisselbeker te winnen en zij doen
dit jaar weer mee om de beker te verdedigen. Bar ‘t Mossink
zorgt voor een positieve inbreng middels het beschikbaar stellen van
de Sportiviteitprijs. De wedstrijdleiding en de scheidsrechters bepalen met elkaar wie voor deze prijs in aanmerking komt. Ook de prijs
voor de beste speler wordt door de wedstrijdleiding ingevuld.
De teams maken onderling uit wie er dit jaar met de wisselbokaal
vandoor gaat. De poule-indeling is net als de laatste jaren tot stand
gekomen middels loting. Dit jaar zal Blauw Wit mee doen met 2
teams, om ervoor te zorgen dat beide poules uit 4 teams bestaat.
Blauw Wit bedankt al haar sponsors die op welke wijze dan ook
hebben bijgedragen aan het mede mogelijk maken van deze 39e
Nacht van Blauw Wit ‘66! In dit boekje treft u hun advertenties aan!
De organisatie en het bestuur van Blauw Wit ‘66 wensen iedereen
een plezierig en naar wij hopen goed en sportief toernooi toe.
Namens de organisatie,
Peter Teeselink

pagina 2

Reglement 39e editie Nacht van Blauw Wit ‘66
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de voor het futsal van de
KNVB geldende reglementen.
N.B. Het is wel toegestaan dat de doelverdediger de bal ontvangt van
een medespeler, nadat hij de bal heeft weggespeeld of weggeworpen,
terwijl de bal nog niet over de middenlijn is geweest of is gespeeld of
aangeraakt door een tegenstander.
- De teams moeten vijf minuten voor de aanvang van hun wedstrijd
gereed staan. Niet op tijd aanwezig betekent met een 1-0 achterstand
beginnen; vervolgens één doelpunt tegen per twee minuten te laat.
- Het team dat in het programma als eerste genoemd staat speelt, gezien vanaf de tribune, vanaf de linker speelhelft en heeft de aftrap.
- Indien de kleur van het shirt gelijk is, dient het als tweede in het programma genoemde team in een reserveshirt te spelen.
- De duur van een wedstrijd is 20 minuten zonder wisselen van doel. De
scheidsrechter bepaalt of bij een oponthoud van de wedstrijd de klok
stilgezet moet worden. De kleine finale duurt 10 minuten.
- In de halve finales speelt nummer 1 van poule A tegen nummer 2 van
poule B en nummer 1 van poule B tegen nummer 2 van poule A.
- De verliezers van de halve finales spelen de kleine finale om de 3e
prijs en 4e plaats.
- De winnaars van de halve finales spelen de finale om de 1e en 2e prijs
en om de wisselbeker.
- Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dat
geldt het aantal gescoorde doelpunten. Is ook dan nog geen beslissing
verkregen dan telt het onderlinge resultaat. Is ook dit gelijk dat wordt
er per team door vijf verschillende spelers, om en om, een strafschop

De sportiefste ploeg
ontvangt de

Sportiviteitsprijs

beschikbaar gesteld door:

Bar ‘t Mossink
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-

-

genomen. Is na deze serie geen beslissing gevallen dan worden om
en om een strafschop genomen, totdat een beslissing is gevallen.
Bij gelijk eindigen van een halve finale en/of de finale worden door de
twee teams om en om strafschoppen genomen zoals hiervoor vermeld.
De winnaar van het toernooi en de op de tweede, derde en vierde
plaats geëindigde teams ontvangen een geldprijs. Daarnaast ontvangt
de toernooiwinnaar een wisselbeker. Om deze wisselbeker definitief
in bezit te krijgen moet een team drie keer achter elkaar het toernooi
winnen of in totaal vijf keer.
Het sportiefste team van het toernooi ontvangt een Fair-Play-prijs en
voorts is er een prijs voor de beste speler van het toernooi.
Het aanwijzen van zowel het sportiefste team als de beste speler vindt
plaats door de toernooiorganisatie, in samenspraak met de scheidsrechters en de tijdwaarnemers.
Het is aan spelers en begeleiders niet toegestaan alcoholhoudende
drank te gebruiken als er nog wedstrijden moeten worden gespeeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie.
Het bestuur van de z.v.v. Blauw Wit’66 en de toernooiorganisatie stellen zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, noch
voor andere schade of ongevallen vóór, tijdens of na de wedstrijden
aan deelnemers, begeleiders, bezoekers of anderen toegebracht of
overkomen.

Deelname aan dit toernooi houdt in dat akkoord wordt gegaan met dit
reglement.

De scheidsrechters van vanavond zijn:
André Leushuis en
Jeroen Roetgerink
Lijnrechter is Jan Avezaath
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Deelnemende verenigingen Nacht van Blauw Wit ‘66
s.v. Harfsen
De ploeg uit Harfsen was al eerder deelnemer aan de Nacht van Blauw
Wit en maakte drie jaar geleden na het afhaken van s.v. Almen zijn
rentree in het deelnemersveld voor een hernieuwde kennismaking.
En met succes, Harfsen won direct het toernooi na een overwinning
op Blauw Wit in de finale. In de volgende edities lukte het niet deze
prestatie te herhalen. Mede door een zware poule indelingen bij latere
finalisten lukte het niet een plek in de halve finales te bemachtigen.
SV Harfsen komt dit seizoen uit in de vierde klasse E, waar het een
keurige vierde plaats bezet. Be Quick Zutphen gaat in deze klasse met
al ruime voorsprong aan de leiding. Er werd 17 punten uit 10 wedstrijden
behaald en sv Harfsen heeft daarmee nog uitzicht op de nacompetitie.
Trainer bij sv Harfsen Wilco Laconi, die dit seizoen voor het tweede
seizoen aan het roer staat bij de Harfsenaren. Voorheen was Laconi
trainer bij Be Quick Zutphen.
s.c. Markelo
Ook de ploeg van trainer Anne de Jong is na een jaar afwezigheid weer
van de partij. SC Markelo is al jaren een graag geziene deelnemer in
Holten, die al een aantal keer met de beker naar huis wist te gaan.
SC Markelo komt momneteel uit in de vierde klasse B, waar het op een
gedeeld vierde plaats staat. Het gat met buurman GFC Goor bedraagt
maar liefst 8 punten. Zodoende lijkt het lastig om de nacompetitie via
de ranglijst nog te halen, er zal dus waarschijnlijk een periode moeten
worden gepakt om deelname aan de nacompetitie af te dwingen.
Na 3 seizoenen SC Markelo neemt Anne de Jong afscheid van de
Markeloërs, hij wordt komend seizoen opgevolgd door Dennis Kats,
de huidige trainer van Wilhelminaschool.
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Sp. Eefde
De zaterdagclub uit Eefde is sinds een paar jaar nieuw in het deelnemersveld nadat deelnemer van het “eerste uur” GFC uit Goor te kennen gaf niet meer deel te zullen nemen. Eefde drong direct door tot
de halve finales en gaf direct na het toernooi al aan ook de komende
edities graag weer deel te nemen.
Eefde is een oude bekende van Blauw Wit in de vierde klasse er zijn
dan ook al diverse onderlinge duels afgewerkt in het verleden.
De Eefdenaren bezitten momenteel de 5e plek in de 4e klasse E. Met
drie punten, maar ook één wedstrijd minder dan ‘buurman’ Harfsen doet
ook Eefde nog volop mee in de strijd om een plek in de nacompetitie.
Trainer bij Sportclub Eefde is dit seizoen Jeroen van der Tol, die afgelopen zomer overkwam van v.v. Brummen. Van der Tol is zelf jarenlang
speler geweest in de selectie van Sportclub Eefde. Eerder was van
der Tol assistent bij FC Zutphen, de club waar ex-Blauwwitter Thomas
Nijkamp momenteel speelt.
sv. Enter
sv. Enter is dit jaar nieuw in het deelnemersveld van de Nacht van
Blauw Wit. sv. Enter komt al jaren uit in de zondag 4e klasse. Dit jaar
weer in de 4e klasse B na 3 jaar in 4A.
SV Enter heeft tot dus ver een moeilijk seizoen en bezet de één na
laatste plaats in de 4e klasse B, waar SC Markelo ook in zit. Tot dus ver
werden er slechts 5 punten behaald. Er werd alleen thuis van Hector
(2-1) gewonnen en 2 gelijke spelen tegen rood-Zwart (0-0) en TVO
(2-2). Opvallend is dat bijna alle wedstrijden met maar één doelpunt
verschil werden gewonnen of verloren.
Trainer van de Entenaren is Rob Roelofs, die alweer twee seizoenen
bij SV Enter zit.
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v.v. Holten
De zondagclub uit ons dorp is in alle tot nu toe gespeelde 37 edities
nog present geweest present. Acht keer wisten de rood-zwarten het
toernooi inmiddels op hun naam te schrijven, t.w. in 1984, 1988, 1992,
2001, 2002, 2011, 2013 en 2015. Door de laatste toernooiwinst werd
tevens voor de vijfde keer de in 2000 ingestelde wisselbeker gewonnen
waardoor deze definitief in bezit kwam van v.v. Holten.
V.V. Holten kent tot dusver een matig seizoen. Waar vooraf de ambitie
werd uitgesproken om mee te doen om het kampioensschaal in de 4e
klasse H, staat Holten momenteel op een teleurstellende 8e plaats.
Het bestuur heeft begin december in samenspraak met trainer Ruben
Kloosterman besloten om de samenwerking per direct te beëindigen,
waar eerder al bekend werd dat Kloosterman aan het eind van het
seizoen bij v.v. Holten zou gaan vertrekken.
Het seizoen wordt afgemaakt door het duo Erik Peters / Gerard Hek.
In de debuutwedstrijd van beide trainers werd er gelijk een klinkend
resultaat gehaald, koploper ABS werd verrassend aan de kant gezet
met 1-2 in Bathmen. Na de winterstop hopen de Holtenaren deze lijn
voort te zetten en wellicht toch nog de nacompetitie te halen.
Rijssen Vooruit
De Rijssense club is na het debuut twee jaar geleden opnieuw deelnemer aan de Nacht van Blauw Wit. Het maakte indruk in de vorige
editie met snelle aanvallende combinaties en moest pas na penalties
in de finale buigen voor v.v. Holten. Een jaar later in dezelfde finale
was Rijssen Vooruit de bovenliggende partij.
Sinds een aantal jaren speelt Rijssen Vooruit op de zaterdag nadat het
jaren op zondag uitkwam. Na een roerig 2016/2017 is Rijssen Vooruit
weer de positieve weg ingeslagen. Zo zijn er een nieuwe rits spelers
gekomen. Met de nieuwe selectie staat Rijssen op een 7e plaats in
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de 4e klasse D, waar het vorig seizoen nog uitkwam in de 3e klasse
D, waar Blauw wit’66 vorig seizoen ook in zat.
Trainer Roberto Tuinstra is voor het eerste seizoen in dienst bij RV, hij
volgde Bjorn Rutten op die samen met een groot deel van de selectie
is vertrokken. Onlangs heeft Tuinstra bijgetekend voor het nieuwe
seizoen 2018/2019.
Blauw Wit’66
Last but not least nog de organiserende vereniging. Drie keer wist men
zich als winnaar te laten huldigen, t.w. in 1987, 1996 en 2000, goed
voor een met GFC gedeelde vierde plaats in het totaalklassement
van toernooiwinnaars. Sinds die tijd blijft de oogst beperkt tot halve
finale en finale plaatsen. In 2014 was Harfsen in de penalty serie in de
finale uiteindelijk de sterkste, in 2015 liep Blauw Wit zich na een snelle
achterstand stuk op de hechte verdediging van Holten.
De ploeg van trainer Alex Hengeveld promoveerde in 2016/2017 zeer
verrassend naar de 2e klasse. Na een zenuwslopende nacompetitie
werd uiteindelijk de promotie behaald ten koste van DSV’61.
In het huidige seizoen staat Blauw Wit’66 op een 13e plaats, wat zou
betekenen dat Blauw Wit’66 nacompetitie moet spelen om in de 2e
klasse te blijven. Hoogtepunt van het seizoen is tot nu toe de zinderende overwinning tegen IJVV uit IJsselmuiden die met 3-4 in de laatste
minuut gewonnen werd, waar Dennis Bolink hoogst persoonlijk Blauw
Wit’66 naar de overwinning schoot door maar liefst 4 keer te scoren.
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Speler van het toernooi
De organisatie heeft vanaf 2000 de beste speler van het toernooi
aangewezen en hiervoor een kleine prijs beschikbaar. De toernooileiding kent na elke wedstrijd punten toe aan spelers die in die wedstrijd
opvallend presteren. Aan het einde van het toernooi wordt op basis
daarvan de speler van het toernooi aangewezen.

Ere-lijst beste speler
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Marco Schuiterd
Arno Knapen
Simon Ruumpol
Marcel Meutstege
Merijn Offringa
Michel Meiberg
Patrick Kollmer
Edwin Landeweerd
Mark Alink
Christian Haverslag
Richard Kok
Benjamin Labobar
Bart Klumpers
Bastiaan Beuzel
Jasper Klumper
Adem Koçak

Blauw Wit ‘66
v.v. Holten
G.F.C.
Sc.Markelo
Blauw Wit ‘66
Sc.Markelo
v.v. Twenthe
Sc. Markelo
s.v. Hector
s.v. Hector
Witkampers
Blauw Wit ‘66
Sc. Markelo
Witkampers
Harfsen
Rijssen Vooruit
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Winnaars van de sportiviteitsprijs
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sp. Wesepe
S.V. Harfsen
Markvogels Markelo
Sc. Markelo
Twenthe Goor
Twenthe Goor
v.v. Holten
Sc. Markelo
Sc. Markelo
s.v. Almen
Witkampers Laren
Witkampers Laren
Blauw Wit ‘66
Sp. Eefde
v.v. Holten
Sc. Markelo
Sp. Eefde

Sportiviteitsprijs
Nacht van
Blauw Wit ‘66
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Erelijst Nacht van Blauw Wit ‘66
1979
C.J.V.’ers
Deventer
1980
G.F.C.
Goor
1981
M.V.V.’29
Harbrinkhoek
1982
Almen
Almen
1983
DES
Nijverdal
1984
v.v. Holten
Holten
1985
M.V.V.’29
Harbrinkhoek
1986
G.F.C.
Goor
1987
Blauw Wit’66
Holten
1988
v.v. Holten
Holten
1989
Sc. Markelo
Markelo
1990
Enter Vooruit
Enter
1991
Sc. Markelo
Markelo
1992
v.v. Holten
Holten
1993
Sc. Markelo
Markelo
1994
C.J.V.’ers
Deventer
1995
v.v. Twenthe
Goor
1996
Blauw Wit’66
Holten
1997
v.v. Twenthe
Goor
1998
Sc. Markelo
Markelo
1999
Sc. Rijssen
Rijssen
Winnaars wisselbeker (vanaf toernooi 2000):
2000
Blauw Wit’66
Holten
2001
v.v. Holten
Holten
2002
v.v. Holten
Holten
2003
Sc. Markelo (zo.)
Markelo
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Erelijst Nacht van Blauw Wit ‘66 (vervolg)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

G.F.C.
Sc. Markelo (zo.)
v.v. Twenthe
v.v. Twenthe
s.v. Hector
s.v. Hector
Witkampers
v.v. Holten
Sc. Markelo
v.v. Holten
s.v. Harfsen
v.v. Holten
Rijssen Vooruit

Goor
Markelo
Goor
Goor
Goor
Goor
Laren
Holten
Markelo
Holten
Harfsen
Holten *)
Rijssen

*) v.v. Holten is hiermee tevens winnaar van de wisselbeker.
Vanaf 2016 is er een nieuwe wisselbeker

z.v.v. Blauw Wit ‘66
wenst u allen
een gezond en sportief
2018 toe!
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Het totaalklassement van toernooiwinnaars
ziet er na 37 edities als volg uit:
1. v.v.Holten

8x (1984,1988,1992,2001,2002,2011
,2013, 2015)
2. Sc. Markelo
7x (1989,1991,1993,1998,2003,2005,2012)
3. v.v. Twenthe
4x (1995, 1997,2006, 2007)
4. Blauw Wit’66 3x (1987, 1996, 2000)
5. G.F.C. Goor
3x (1980, 1986, 2004)
6. M.V.V.’29
2x (1981, 1985)
7. C.J.V.’ers
2x (1979, 1994)
8. s.v. Hector
2x (2008, 2009)
9. Almen
1x (1982)
10. D.E.S.
1x (1983)
11. Enter Vooruit 1x (1990)
12. Sp. Rijssen
1x (1999)
13. Witkampers
1x (2010)
14. Harfsen
1x (2014)
15. Rijssen Vooruit 1x (2016)

Poule-indeling / wedstrijdprogramma
39e Nacht van Blauw Wit 66
De organisatie heeft besloten om vanaf de 26e editie uit te gaan van
een volledig vrije loting. Daarbij zal soms de sterkte van de poule tegenvallen en soms ook meevallen. Er mag toch immers van worden
uitgegaan dat er in de regel jaarlijks enige afwijking zal zitten in de loting.
De loting voor deze 39e editie, die is verricht door de organisatie van
Blauw Wit’66, in aanwezigheid van enkele leden van de organisatie,
heeft geresulteerd in de volgende poule-indeling:
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Poule-indeling / wedstrijdprogramma
Poule A:
1. Blauw Wit ‘66
2. SC Markelo
3. SV Enter
4. v.v. Holten

Poule B:
Kleur shirt:
1. Blauw Wit 2
blauw
2. sp. Eefde
wit
3. sv. Harfsen
wit
4. Rijssen Vooruit geel/zwart

Kleur shirt:
blauw
zwart
rood-wit
rood

Wedstrijdprogramma:
Aanvang:

Wedstrijd:			

Uitslag:

19.30 uur Blauw Wit ‘66

-

SC. Markelo		

-

19.50 uur SV Enter

-

v.v. Holten		-

20.10 uur Blauw Wit ‘66 2 -

sp. Eefde

20.30 uur s.v. Harfsen

-

Rijssen Vooruit		

-

20.50 uur SC. Markelo

-

SV Enter		

-

21.10 uur v.v. Holten

-

Blauw Wit ‘66		

-

21.30 uur sp. Eefde

-

s.v. Harfsen		-

21.50 uur Rijssen Vooruit

-

Blauw Wit ‘66 2		

-

22.10 uur Blauw Wit ‘66

-

SV Enter		

-

22.30 uur SC. Markelo

-

v.v. Holten		-

22.50 uur Blauw Wit ‘66 2 -

s.v. Harfsen		-

23.10 uur sp. Eefde

Rijssen Vooruit		

-

-

-
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Halve finale:
23.30 uur

Nr. 1 poule A		

-

Nr. 2 poule B

.......................		 -

.......................

23.50 uur

Nr. 2 poule A

Nr. 1 poule B		

-

.......................		 -

.......................

-

-

Kleine finale om de 3e en 4e prijs:
00.10 uur

.......................

-

........................

-

Finale om de 1e en 2e prijs en de wisselbeker:
00.20 uur

.......................

-

........................

-

01.00 uur

Prijsuitreiking en afsluiting van het toernooi in de kantine
met daarna hopelijk nog een gezellige en lange “derdee helft”.
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Café-restaurant-zalencentrum-recreatieoord

Holterweg 23 - 7475 AT Markelo
Telefoon 0547-361206
Café-restaurant-zalencentrum-recreatieoord
“De Poppe” is het gehele jaar geopend voor:

s Bruiloften
s familie-diners
s partijen
s recepties

s koude buffetten
s reünies
s à la carte
s personeelsfeesten

Diverse zalen, voorzien van airco, van 50-750 personen.
Speeltuin, terras en ruim voldoende
eigen parkeergelegenheid.

