
 
 

Jammer !!! 
 
In een grijs verleden organiseerden wij als voetbalvereniging op 2e pinksterdag jaarlijks het 
zogenaamde stratentoernooi. Zeker in de beginjaren was dit een groot succes. Later is door 
terugloop van het aantal deelnemers dit toernooi helaas een stille dood gestorven. 
 
 
Gelukkig !!! 
 
Wij zijn van mening dat we dit toernooi weer nieuw leven in kunnen blazen. We denken hierbij 
niet  meer aan een stratentoernooi maar aan een toernooi tussen buurtverenigingen.  
 
Wij zijn ons er van bewust dat het voor een aantal buurtverenigingen niet eenvoudig is om een 
heel elftal op de been te brengen. We zijn in eerste instantie dan ook voornemens er een 6 tegen 
6 toernooi van te maken. De teams spelen dan op een kwart veld met doeltjes zonder keeper. 
 
Mocht de belangstelling dusdanig groot zijn zullen we kijken of we wellicht naar een andere vorm 
gaan. Dit laten wij u natuurlijk tijdig weten. 
 
 
Spelregels 
 
Het is toegestaan om als buurtverenigingen meerdere teams in te schrijven. Het is niet de 
bedoeling dat deze teams onderling weer spelers uit gaan wisselen. Het is niet verplicht maar wel 
zo leuk als de teams, indien mogelijk, gemengd zijn. De minimale leeftijd om deel te mogen 
nemen is 15 jaar. Uiteraard mogen ook partners/aanhang meedoen. 
 
 
Opgeven 
 
Opgeven kan via de email toernooibuurtverenigingennoordeloos@outlook.com. Geef daarbij 
het aantal teams door en de naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon. 
De uiterste datum waarop de aanmelding binnen moet zijn is zaterdag 3 mei 2014. 
Mocht het niet lukken een compleet team op de been te brengen geef dan toch het aantal 
belangstellenden door. We kunnen dan kijken of er wellicht een combinatie mogelijk is met een 
andere kleine buurtvereniging. 
 
Graag ook melden als uw buurtvereniging geen belangstelling heeft. 
Belangrijk informatie !!! 
 
Datum toernooi : 9 juni 2014 
Opgeven tot en met : zaterdag 3 mei 
Meerdere teams : ja 

s.v. Noordeloos 

Sportpark “De Noordeloos” 
Nieuwendijk 10A 
4225 PD  Noordeloos 
 
0183-581750 
Website: www.svnoordeloos.nl 



Vanaf   : 15 jaar 
Opgeven via mail : toernooibuurtverenigingennoordeloos@outlook.com  
Vragen   : Jan Blom   06 11 77 01 73 

Cees Trappenburg  06 18 40 17 77 
Aanwezig  : 13.00 uur 
Start eerste wedstrijd : 13.30 uur 
Einde   : ??.?? uur 
 
 
Voortgang 
 
In de week van 5 tot 9 mei zullen wij u laten weten of het toernooi doorgaat. Ook zullen we 
daarbij aangeven of het inderdaad 6 tegen 6 wordt of dat we voor een andere vorm kiezen. Op 
een later moment zal er, indien nodig, nadere informatie volgen. 
 
 
Tot slot 
 
Wij hopen dat uw buurtvereniging enthousiast zal reageren en wil deelnemen aan dit toernooi. 
We kunnen er dan met z'n allen een mooie, sportieve maar vooral gezellige middag van maken. 
 
 
 
Namens sv Noordeloos, 
 
Jan Blom & Cees Trappenburg 


