
 

 
 

Aan: Wedstrijdsecretaris en seniorenelftallen 

 

Datum: November 2014 

Betreft: Uitnodiging 40e Landelijke Veteranentoernooi OWIOS 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op zaterdag 6 juni 2015 zal voor de 40e keer het landelijk bekendstaande 

veteranentoernooi bij voetbalvereniging OWIOS te Oldebroek gehouden 

worden. Hierbij willen wij uw vereniging van harte uitnodigen om deel te 

nemen aan dit toernooi.  

Dit jaar de 40e editie van het toernooi, een jubileum dus. We gaan het dit 

jaar nog spectaculairder en groter aanpakken als andere jaren. Zo zullen er 

diverse artiesten komen optreden en zal er nog meer vertier zijn voor jong 

en oud. Deze editie mag u niet missen.  

Wederom zal ook op deze dag de gezelligheid en sportiviteit hoog in het 

vaandel staan. Ook dit jaar doen er weer ploegen mee uit heel Nederland, 

onder andere de teams van René Eijkelkamp en de ploeg van Dos Kampen 

met veel spelers welke in 1988 Algeheel Amateurkampioen werden.  

We willen bij u onder de aandacht brengen dat het een toernooi betreft 

waaraan deelgenomen mag worden door spelers die 31 jaar of ouder zijn. 

Maximaal twee dispensatiespelers, spelers jonger dan 31 jaar, zijn 

toegestaan. Het is geen vereiste om een elftal te hebben die uitkomt in een 

veteranencompetitie U kunt dus ook deelnemen met een gewoon elftal of 

een andere samenstelling (bv. vrienden of 35+ en 45+ teams). Het toernooi 

is gewoon een recreatief toernooi, waar dus niet bepaalde teams boven uit 

steken. 

Om uw deelname te bevestigen vragen wij u bijgevoegd antwoordformulier 

in te vullen en vóór 14 december 2014 terug te sturen/mailen.  Er kunnen 

maximaal 20 teams deelnemen, dus wees er snel bij! VOL=VOL 

Indien uw vereniging deze uitnodiging bevestigt, zullen wij u in mei 2015 

het programmaboekje toezenden. Zie meer informatie op volgende pagina. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerrit Jan 

Nagelhout. Hij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-10190723. 

Of via de mail: toernooicommissie@owios.nl  

Met vriendelijke groet, 

Toernooicommissie v.v. OWIOS 

Gerrit Jan Nagelhout & Leonard Visscher. 
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VETERANENTOERNOOI 6 JUNI 2015 

VOETBALVERENIGING OWIOS 

 

Onderstaande vereniging neemt op zaterdag 6 juni 2015 

deel aan het veteranentoernooi van v.v. OWIOS. 

 

Naam vereniging  ______________________________ 

Contactpersoon  ______________________________ 

Adres    ______________________________ 

Postcode/woonplaats ______________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________ 

E-mail    ______________________________ 

 

 

 

 

Formulier terugsturen naar: 

Toernooicommissie OWIOS 

Ottenweg 14 

8096 PW  OLDEBROEK 

of mail de gegevens door naar: 

toernooicommissie@owios.nl   
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