
Uitnodiging voor het beroemde 
Oliebollentoernooi! 
Dit jaar op donderdag 5 januari in Forum 
Kwadraat 
 
 
Aanwezig:  18.45 uur (jeugd poule) 
 20.00 uur (waterpoloërs & niet waterpoloërs poule) 
 Om te melden dat je er bent en de teamindelingen te bekijken. 
 Daarna gezamelijk even aan het water wennen. 
 
Aanvang: We proberen om 19.00 uur te beginnen (jeugdpoule) 
 We proberen om 20.15 uur te beginnen (andere poules) 
 
Afgelopen: We eindigen rond 20.30 uur (jeugdpoule) 
 We eindigen uiterlijk 22.30 uur (andere poules) 
 
Wat is de bedoeling: 
 
We doen het net als vorige jaren, we spelen een gezelligheidstoernooi op kleine veldjes, met aan 
het nivo aangepaste spelregels. 
 
Poule indelingen: 
 
1. Jeugdpoule:   Minimaal 2 spelers uit jonger dan 15 jaar aangevuld met ouders,  
  maximaal 1 (actieve) waterpolospeler uit onder 17 of ouder.  
 
2. Oudere jeugd:  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen proberen we die ook in 2  
   groepen te verdelen. 
 
3. (Oud) waterpoloërs:  Geen beperkingen. 
 
4. Niet waterpoloërs: Maximaal 2 active waterpolo-ers spelend in een onder 17 of ouder 

team 
 

Wie doen er mee: 
 

Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s. vriendjes, nichtjes, neefjes, (ex)collega’s, 
vrienden, buren. 
 
Hoe doe je mee: 
 
Geef je bij voorkeur even op via de website: http://www.sgdevliet.nl/?p=1019. 
Doe dit voor 29 december aanstaande. Je kunt ook het 
formulier aan de achterkant inleveren bij Stefan tijdens de 
training. 



Inschrijven – inschrijven kan ook op www.sgdevliet.nl/?p=1019 
 
Lever dit formulier voor 29 december in bij Stefan. 
 

O Ik/Wij doe(n) mee met het oliebollen toernooi op donderdag 5 januari 2012, maar hebben 

nog geen team. Vul je naam/jullie namen in in de onderstaande tabel en we zoeken een 

team voor je! 

O Ik/Wij spelen graag met een eigen team (min. 5 spelers) in de volgende poule: 

O Jeugdpoule   (aanwezig 18.45 uur) 

O Oudere jeugdpoule (aanwezig 18.45 uur) 

O Niet waterpoloërs   (aanwezig 20.00 uur) 

O (Oud) waterpoloërs (aanwezig 20.00 uur) 

 
 Naam team: ___________________________ 
 
 Aanvoerder: ___________________________ 

 
 

Naam Leeftijd 

Speel 
polo in 
welk 
team 

Speelt 
geen polo 

Heeft polo 
gespeeld 

Kan 
zwemmen 
zonder 
drijfmiddel 

Alleen 
toeschouwer 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

  O, ______ O O O O 

 
 


