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Betreft: oliebollentoernooi 
 
Beste sportvrienden, 
 
Vorig jaar werd het oliebollen toernooi voor de derde keer georganiseerd. Dit was wederom een 
doorslaand succes! Daarom hebben wij besloten om dit navolging te geven. 
 
Datum en indeling: 
Dit jaar zal het oliebollentoernooi georganiseerd worden op zaterdag 6 januari 2018.  
De indeling is als volgt: 
 
Zaterdag 6 januari 2018 tussen 9.00 uur een 12.30 uur: JO8&9 en JO11 (hoger en lager) + MO13-1 
Zaterdag 6 januari 2018 tussen 13.00 uur en 17.00 uur: JO13/JO15 + MO15.  
 
De teams worden opgedeeld, zo ontstaat er een leuke mix. Door de coördinatoren zal er een indeling 
gemaakt worden. 
 
Locatie: 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de accommodatie dit jaar: de velden van vv Scharn, 
Bemelerweg 92 in Maastricht.  
 
Aanmelden: 
Ook dit jaar kun je je opgeven via het aanmeldformulier op onze website. Het inschrijfformulier vind je 
op onze website onder het kopje “Toernooien” en dan “Inschrijfformulier Oliebollentoernooi”. In verband 
met de inkoop van de oliebollen vragen we jullie om je voor 31 december 2017 aan te melden. 
Aanmelden kan ook door een mail te sturen aan: oliebollentoernooi@scharn.nl. Vermeld in de mail dan 
de voor- achternaam en het team van de deelnemer.  
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je je melden bij je coördinator of via 
oliebollentoernooi@scharn.nl . 
 
Tot zover! 
 
Met sportgroeten,  
 
Richard van den Boorn  
Armand Beijers  
Danny Smeets 
Cheng Vermanen  
Tomas Burlet  
  


