
    

      

    

Steenwijk Het vertier dat het Kerstzaalvoetbaltoernooi van Steenwijker
Boys geeft ging dit jaar ook in rook op. Een gemis zo tussen Kerst en de
jaarwisseling. „Het was vanwege corona geen doen”, zegt clubman Harry
Woldman. Sneu, omdat de club verrassend groots wilde uitpakken van-
wege de veertigste editie van het roemruchte toernooi.
„Een groot deel van ons draaiboek kunnen we nu gaan gebruiken voor
2021. Want voor de veertigste editie leven er echt leuke ideeën.” Zo er-
gens eind augustus komt de commissie al bijeen. „Tijdens de zomerperio-
de leek het allemaal wel door te kunnen gaan. Op de velden waren we ook
weer aan het voetballen. Daarna kwamen we weer bijeen en waren de be-
richten al minder positief, maar wilden we het toernooi er nog niet uit-
gooien.” Er was ook contact met Han Evers van De Meenthe. „Die zei ook
als het enigszins kan moeten we het proberen.” Het breekpunt, dus ‘nee’,
was een paar maanden geleden toen bleek dat er door de aangescherpte
coronaregels maar dertig voetbalvolgers naar binnen mochten.
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„Kort daarna hebben we snel de knoop doorgehakt. Ons toernooi is een
sociaal gebeuren. Mensen ontmoeten elkaar langs de sportvloer, kijken
voetbal, drinken een bakje koffie en een pilsje. Als dat niet kan schieten
we ons doel voorbij.” Uiteraard leeft er een stuk teleurstelling, maar is er
ook het besef dat het nu niet kan. „Als je alleen al twaalf mannenteams
hebt, lopen er al 120 mensen in de hal. En vrijwel alle teams nemen ook
redelijk wat publiek mee. En daarnaast nog andere voetballiefhebbers die
jaarlijks naar De Meenthe komen. Mensen willen er na Kerst ook graag
even uit, na dagen bankhangen. Tja, dat kan nu allemaal niet.”

Een jaar langer tijd
Steenwijker Boys heeft nu wel een jaar langer om te werken aan een mooi
feestprogramma voor het toernooi dat in de begin tachtiger jaren van de
vorige eeuw het levenslicht zag, onder impulsen van Alex van Dijk en wij-
len Dolf Appeldoorn. Woldman licht een tipje van de sluier op wat betreft
de plannen die er liggen om de veertigste editie meer kleur te geven. „Zo
lijkt het ons leuk om een team van oud Boys spelers een wedstrijd te laten
voetballen tegen oud-Heerenveen, PEC Zwolle, of misschien wel oud-
Ajax of Feyenoord. Als je op zo’n dag de wedstrijden laat lopen tot vroeg
op de avond kun je daarna nog gemakkelijk zo’n wedstrijd plannen. En we
denken toch ook aan een gezellige artiest. Er zijn wel wat contacten, dus
zien wat er straks uit de koker rolt.” Wat de regionale mannenteams be-
treft zit de organisatie jaarlijks zo tussen de veertien en zestien inschrij-
vingen. Het vrouwentoernooi, waar een paar jaar geleden een voorzichtige
start mee gemaakt werd, moet een jaarlijks terugkerend karakter krijgen.
„Bij ons spelen vooral teams uit Steenwijkerland, dat maakt het ook voor
publiek een stuk aantrekkelijker. En damesvoetbal heeft zo’n vlucht ge-
nomen, daar kun je niet meer omheen. Ons eerste damestoernooi was qua
niveau best redelijk. Veelal jonge meiden zijn er heel serieus mee bezig.
Dat komt ook wel omdat er steeds meer damesvoetbal op televisie is en
Oranje doet het fantastisch. Vroeger gingen heel veel meisjes op hockey,
nu kiezen er ook steeds meer voor voetbal. En je ziet ook dat het spel bij
de dames steeds beter wordt. Ook hier in deze regio.” Woldman laat zijn
licht schijnen over de toekomst van het toernooi. „Of we hier nog jaren
mee door kunnen? Dat weet ik niet, een jaar of vijf hopen we toch wel. In
Meppel en bij andere toernooien zijn ze begonnen met geldprijzen, wij
doen het met bekers. Het is wel belangrijk dat we steeds een naamspon-
sor aan het toernooi kunnen verbinden.” Harry spreekt de hoop uit dat we
het coronavirus snel onder controle krijgen. „Dan kunnen we weer met
elkaar aan de slag en werken aan een mooi toernooi op 27 en 28 december
volgend jaar. Want we willen er met elkaar een spektakel van maken. Dat
hoort ook bij een toernooi dat straks zijn veertigste editie mag beleven.”
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