
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beste allemaal, 

 

Het Oliebollentoernooi 2010 was erg geslaagd. Het was al weer het 3
e
 toernooi dat op deze wijze in 

sporthal de Hullen georganiseerd werd. 

Ongeveer 100 enthousiaste voetballers hebben vandaag (woensdag 22 december) laten zien dat je met 

elkaar er een leuke en sportieve dag van kan maken.  

 

Dit jaar stond in het teken van de WK 2010 in Zuid-Afrika. Wederom is Nederland geen winnaar 

geworden……… 

 



Het ochtendprogramma werd ingevuld door de E en F teams. 

De F’ jes werden verdeeld over onderstaande teams. Het was erg spannend. Portugal stond het gehele 

toernooi aan de koppositie, maar deze werd plotseling overgenomen door Uraguay. Dit team wist 

Brazilie te verslaan met meer dan 3 doelpunten verschil, namelijk 6-0. Het gerucht gaat de ronde dat 

de leider de spelers in de pauze erg veel AA-drink heeft laten nuttigen…… het heeft wel resultaat 

gehad! Voor Portugal was het even slikken,  maar ze hebben hun verlies op sportieve wijze 

verwerkt……de kleedkamers zijn allemaal heel gebleven. Brazilie had z’n dag niet. De ijzige kou in 

Nederland deed de Zuid-Amerikanen geen goed. Tja en ook de Hollanders wisten zich hier geen raad 

mee. 

 

Poule F

plts Teams Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo

1 Uraguay 5 4 1 12 16 2 14

2 Portugal 5 4 1 12 14 4 10

4 Spanje 5 3 2 9 9 6 3

3 Nigeria 5 2 3 6 6 6 0

5 Nederland 5 2 3 6 2 10 -8

6 Brazilie 5 5 0 19 -19  
 

 
Uraguay als allerbeste 

 



De E’ tjes jes werden verdeeld over 3 topploegen. Argentinie was de grote winnaar!  Mexico staat op 

plaats 3, maar heeft goed gespeeld. Twee keer gelijk tegen Zuid-Afrika en Argentinie. Als dit winst 

was geweest dan……. 

 

Poule E

plts Teams Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo

2 Argentinie 4 2 2 8 9 5 4

1 Zuid-Afrika 4 1 2 1 5 8 9 -1

3 Mexico 4 2 2 2 4 7 -3  
 

 

 

 
The winner Argentina 

 

 

 

Het middagprogramma werd ingevuld door een combi van  C’s en D’s . Ook deze poule bleef tot het 

einde toe spannend. De laatste wedstrijd was tevens de finale, namelijk Italie-Engeland. Italie moest 

winnen om de koppositie van de Engelsen over te nemen. Het bleef lang 0-0, maar in het 2
e
 gedeelte 

van de wedstrijd kwam de kentering; er werd namelijk zwaar geschut ingezet: slidings en nog een paar 

slidings. Het werd tijd om even in te grijpen. Toen het spel weer terug kwam, was het Italie die een 

doelpunt scoorde. Engeland bleef kansen krijgen, maar ze gingen er niet in…… 

Tutti complimenti l’Italia!! 

 

 

Poule D/C

plts Teams Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo

4 Italie 4 3 1 10 11 3 8

2 Engeland 4 3 1 9 12 5 7

3 Denemarken 4 1 1 2 4 7 10 -3

1 Duitsland 4 1 3 3 5 10 -5

5 Slowakije 4 1 3 3 5 12 -7  
 

 

 

 



 
Bella Italia  

 

 

 

De prijsuitreikingen vonden plaats in de kantine van de Hullen. Erg gezellig allemaal! 

 

Tot slot nog een woord van dank aan de scheidsrechters, de tijdwaarnemers, de zaal-inrichters, de 

zaal-opruimers, de leiders, Intersport (voor de prijzen), Bakker Bart (voor de oliebollen), de Hullen, de 

catering voor het klaarzetten van de ranja en de oliebollen, de supporters en natuurlijk het Bestuur van 

zvv ONR. Dank zij hun heeft dit toernooi plaats kunnen vinden. 

 

De overige toernooifoto’s worden tzt nog op de site geplaatst. 

 

Wij kijken terug op een mooi toernooi en kijken uit naar het ONR Toernooi dat weer op de Familiedag 

gehouden zal worden. 

 

Fijne feestdagen! 

 

Cari saluti! 

 

De Toernooicommissie  

 

 


