
 

 
 

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

 

Datum: juli 2020 

Betreft: Uitnodiging 45e Landelijke Veteranentoernooi OWIOS  

 

Geachte heer/mevrouw, 

Met de versoepeling van de richtlijnen is het weer mogelijk om onze hobby voetbal 

weer te mogen beoefenen. Helaas kon het Veteranentoernooi op 6 juni jl. door de 

Corona niet doorgaan. We hebben toen bij de teams geïnformeerd als jullie open 
stond voor een toernooi aan het begin van het nieuwe seizoen. Daarop hebben we 

veel positieve reacties op mogen ontvangen.  
 

Vandaar dat we jullie nu willen uitnodigen voor de 45e editie van het 

Veteranentoernooi op zaterdag 22 augustus. Dat is een week voordat de 
bekerwedstrijden weer gaan beginnen.  

 

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 voor een gezellige derde helft.  

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 jullie in augustus 2020 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 
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