
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Hierbij mailen wij u de informatie over het ONR-Toernooi dat op vrijdag 18 juni (D-pupillen) en 
zaterdag 19 juni (E en F-pupillen) wordt gehouden.  
Bijgevoegd is: 

 Speelschema D pupillen vrijdag 18 juni 

 Speelschema E pupillen zaterdag 19 juni 

 Speelschema F pupillen zaterdag 19 juni 

 Plattegrond Sportpark ONR (incl. adres) 

 Welkom, Huisregels en Reglement ONR Toernooi 
 
Deze informatie is ook te vinden op de website van zvv ONR: www.vvonr.nl (rubriek Toernooien) en 
wordt u voor het gemak nogmaals uitgereikt bij ontvangst op het ONR Toernooi. 
Wij verzoeken u deze informatie naar de leiders van de deelnemende teams te mailen. 
 
Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de uitnodiging die begin mei is verstuurd. De belangrijkste 
wijziging is de begintijd van iedere categorie (D, E en F). Met name door de wedstrijd Nederland – 
Japan (zaterdag) hebben wij het schema zo aangepast dat toernooi om 13:00 eindigt (incl. 
prijsuitreiking). Alle deelnemende clubs hebben dan de gelegenheid om op tijd thuis te zijn, maar u 
kunt ook de wedstrijd bij ONR op een groot scherm volgen. Eea betekent wel dat we het toernooi 
vroeg beginnen. Wij zorgen er voor dat de koffie/thee voor u klaar staat! 
 
De wijzigingen zijn: 

 Begintijd wedstrijd D-pupillen op vrijdag 18 juni:     18:15 (graag aanwezig zijn om uiterlijk 18:00) 

 Begintijd wedstrijd F-pupillen op zaterdag 19 juni: 08:15 (graag aanwezig zijn om uiterlijk 08:00) 

 Begintijd wedstrijd E-pupillen op zaterdag 19 juni: 10:45 (graag aanwezig zijn om uiterlijk 10:25) 

 Enkele clubs/teams zijn gewijzigd en daarmee ook de indeling. 
 
Tot slot wijzen wij u nog op het bestand “welkom, huisregels en reglement”. Hierin is aanvullende 
informatie over het toernooi opgenomen. 
 
Wij wensen u veel succes toe tijdens het toernooi en ………..wat de uitslag ook mag worden; één ding 
is zeker: de sportiviteit staat op 1 ! 
 
Wij heten u van harte welkom aanstaande vrijdag en zaterdag. Het adres van Sportpark ONR: 
Hullenweg 2, 9301 ZD Roden, Telefoon: 050-501 67 26.  
 
Voor vragen/opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met: 
Anne Rozema  (050-5010800 of 06-54783055) 
Andre van Luijn (050-5012786 of 06-52077669) 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Toernooicommissie zvv ONR 
Anne Rozema 
Andre van Luijn 
Richard Blauwwiekel 
 

http://www.vvonr.nl/

