
 

 
 

Aan: Alle sportievelingen  

Datum: Maart 2016 

Onderwerp: Uitnodiging Vriendentoernooi  

 

Beste sportliefhebbers,  

Op vrijdag 6 mei 2016 (dag na Hemelvaartsdag) organiseert OWIOS voor 

de 7e keer haar Vriendentoernooi. 

Dit toernooi is bestemd voor alle vrienden, familie, kennissen, collega’s en 

bedrijven die een dag vol voetbalplezier willen beleven. Het toernooi zal in 

de loop van de morgen van start gaan en nog omlijst worden met tal van 

activiteiten met onder andere de grote pan. Tegen het eind van het toernooi 

zal de DJ beginnen met draaien van diverse plaatjes, zodat er na het 

toernooi de mogelijkheid is om nog eens rustig de middag te bespreken. 

Het is een 7 tegen 7 voetbaltoernooi op een half veld (1 keep(st)er en 6 

veldspeel(st)ers). Het team mag maximaal bestaan uit 10 speel(st)ers. Het 

toernooi is bestemd voor heren, dames en gemengde teams vanaf 15 jaar 

en ouder. Bij voldoende damesteams is er een apart toernooi voor dames.  

Kortom een gezellige dag om met je vrienden, familie, kennissen of als 

bedrijf zijnde er een groot, sportief en leuk toernooi dag van te maken en om 

er naderhand een gezellige avond van te maken op sportpark Bovenmolen!! 

Opgeven voor dit toernooi kan via een inschrijfformulier te downloaden van 

de site owios.nl of een mail te sturen naar gerjanhul@hotmail.com. Aan dit 

toernooi zit een kleine vergoeding per team vast, dat is 20,- euro per team. 

Het inschrijfformulier kan tot uiterlijk 25 april 2016 worden ingeleverd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Toernooicommissie OWIOS 

Gerjan van ’t Hul 
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VRIENDENTOERNOOI 6 MEI 2016 

VOETBALVERENIGING OWIOS 

 

Onderstaand team neemt op vrijdag 6 mei 2016 deel aan het 

vriendentoernooi van v.v. OWIOS. 

 

Team naam:   ___________________________________ 

Contactpersoon  ___________________________________ 

Adres    ___________________________________ 

Postcode/woonplaats  ___________________________________ 

Telefoonnummer  ___________________________________ 

E-mail     ___________________________________ 

 

Spelers: (maximaal 10) 

1. _______________________ 6. ________________________ 

2. ______________________ 7. ________________________  

3. _______________________        8. ________________________  

4. _______________________        9. ________________________ 

5. _______________________      10. _______________________ 

Formulier terugsturen naar: 

Gerjan van ’t Hul 

Zuiderzeestraatweg 203 

8096 BJ OLDEBROEK 

of mail naar: 

gerjanhul@hotmail.com 

Inschrijfgeld kan op de dag zelf voldaan worden. Inleveren voor 25 april 

2016. 
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