
 

 
 

Aan: Wedstrijdsecretaris, seniorenelftallen en 35+ en 45+ teams 

 

Datum: Juni 2021 

Betreft: Uitnodiging 46e Landelijke Veteranentoernooi OWIOS  

 

Beste voetballiefhebbers, 

We keren weer langzaam terug naar het oude normaal. De planning is dat er vanaf 

1 juli weer gevoetbald mag worden door senioren. Ons Veteranentoernooi in juni 

heeft ook de afgelopen twee jaar hierdoor ook niet kunnen doorgaan. Afgelopen 

zomer hebben we het toch nog met succes eind augustus kunnen organiseren. We 

zijn van voornemens om bij voldoende animo om dat dit jaar weer te doen. 

Daarom willen we graag op zaterdag 28 augustus 2021 voor de 46e keer het 

landelijk bekendstaande Veteranentoernooi bij voetbalvereniging OWIOS gehouden 

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

aan dit toernooi.  

Bij dit toernooi zal wederom de gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel 

staan. Ook dit jaar doen er weer ploegen mee uit heel Nederland van het noorden 

tot het zuiden van het land. Na afloop van het toernooi zal er natuurlijk weer live 

muziek aanwezig zijn (indien dit weer is toegestaan) voor een gezellige derde helft. 

Natuurlijk ontbreekt de grote pan en de haring ook niet.  

Het toernooi betreft een elf-tegen-elf toernooi op een groot veld. We willen bij u 

onder de aandacht brengen dat het een toernooi betreft waaraan deelgenomen 

mag worden door spelers die 30 jaar of ouder zijn. Maximaal drie 

dispensatiespelers, spelers jonger dan 30 jaar, maar 25 jaar of ouder, 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 van vroegere strijders. Voor aanvang van het toernooi dient u 

een spelerslijst in bij het wedstrijdsecretariaat met namen van de spelers en hun 

geboortedatum. Er kunnen maximaal 20 ploegen deelnemen aan het toernooi en er 

geldt vol = vol.  

Om uw deelname te bevestigen vragen wij u een mail te sturen naar 

toernooicommissie@owios.nl met u contactgegevens en verenigingsnaam. Indien 

uw vereniging deze uitnodiging bevestigt, zullen wij u in augustus het 

programmaboekje toezenden.  

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

voor vragen over eventuele overnachtingen kan er contact worden opgenomen. 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 

mailto:toernooicommissie@owios.nl
mailto:toernooicommissie@owios.nl

