Beste aanvoerders van de Onec 2019 deelnemers,
Wij willen jullie namens het bestuur van de ONEC en de SV Kampong hartelijk danken voor jullie aanmelding
voor het ONEC Toernooi op zaterdag 22 juni. Hieronder volgt praktische informatie over het toernooi met
enkele verzoeken aan jullie allen. Maar allereerst willen we DITP Detachering hartelijk dank heten voor hun
genereuze bijdrage om er een fantastisch toernooi van te kunnen maken.
Het aanstaande ONEC toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor ditp detachering it professionals.
ditp detachering levert tijdelijke capaciteit van IT professionals op het gebied van o.a.:
 Systeembeheer VMWare,
 Citrix, Project management,
 Security specialisten,
 Technisch en Functioneel applicatiebeheer,
e
e
 2 en 3 lijn support op Windows beheer.
Onder de huidige klanten vallen o.a. de Gemeente Amsterdam en Den Helder, het Rotterdam Medisch
Centrum, ABN Amro, Denso Europe en Albert Heijn.
Voor meer informatie, neem contact op met Chris van Eck of ga naar www.ditpdetachering.nl.
Aanmeldingen:
We hebben 17 aanmeldingen voor het 35+ en 5 aanmeldingen voor het 55+ toernooi gekregen. De lijst met de
teams en contactpersonen vinden jullie hieronder. Wij willen voor een snellere en makkelijkere communicatie
een WhatsApp groep opzetten dus gelieve daar waar nodig uw mobiele nummer en eventueel een twee
contactpersoon per team door te geven. Dit kan per respons op deze mail o.v.v. naam, GSM en vereniging
Aanvangstijd toernooi en aankomst:
Vanwege het grote aantal deelnemers en beperkte aantal velden verzoeken wij u allen om 11.00 uur aanwezig
te zijn op ons complex aan de Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. De routebeschrijving en
parkeerplaatsen vindt u hieronder en via deze link: http://www.kampong.nl/accommodatie-en-route.html
Het 35+ toernooi wordt gespeeld op V1 en V2 (4 halve velden) en het 55+ toernooi wordt gespeeld op H8.

Eigen bijdrage:
Wij gaan uit van maximaal een eigen bijdrage van 100 euro per team, max 12 m/v. Gelieve dit cash mee te
nemen op de dag van het toernooi. Mochten u met meer personen willen afreizen (supporters, staf etc.) dan
verzoeken wij u dit bijtijds door te geven per respons op deze email. Voor elke persoon boven de 12 verzoeken
wij u i.v.m. de catering om 10 euro extra af te rekenen bij onze penningmeester. Inbegrepen zijn alle kosten
van het toernooi behalve uw eigen barrekening.
Schoeisel en Kleding:
Het 35+ toernooi wordt op kunstgras gespeeld dus u kunt op gewone voetbalschoenen spelen. Echter het 55+
toernooi wordt op een hockeyveld gespeeld en hiervoor geldt dat u alleen op kunstgrasschoenen kunt
spelen dus gelieve dit aan de deelnemers door te geven!!!
Tevens verzoeken wij u om extra witte T-shirts mee te nemen voor het geval twee teams dezelfde kleuren
hebben.
Eindtijd toernooi:
Wij zullen er alles aan doen om er een gezellig feest van te maken. Er zal o.a. een DJ aanwezig zijn tot 21.00
uur. Daarna hopen we de nodige teams in de Utrechtse binnenstand te zullen treffen om het feest voort te
zetten.
Speelschema & Regels:
De speelschema en regels volgen tzt maar houdt rekening met minimaal 3 wedstrijden van 25 minuten voor
het 35+ toernooi en 4 tot 5 wedstrijden a 20 minuten voor de 55 plussers.
Vaantjes:
Wij zouden het gaaf vinden als iedere club een clubvaantje per wedstrijd voor zijn tegenstander mee kan
nemen.
Samengevat:







22 juni vanaf 11:00 welkom
Eerste wedstijden om 13:00 uur
BBQ / Feest vanaf 18:00 uur
Einde 21:00 uur
Eigen bijdrage a € 100,- per team
55+ kunstgrasschoenen want noppen op hockeyveld niet toegestaan

Een week voor het toernooi zullen wij nog een herinneringsbericht sturen. Mochten er tussentijds vragen
en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen per email (onec2019@gmail.com) of telefonisch met
Gökhan Bagir via +3165119535
Wij hebben er zin in!
KAMPONG ONEC 2019, Rob Koster, Tom Nievergeld, Hidde Piekaar en Gökhan Bagir

Deelnemende teams en contactpersonen:
Zoals eerder aangegeven gelieve onderstaande lijst controleren en daar waar nodig aanvullen met additionele
contactpersonen en mobiele telefoonnummers voor de WhatsApp-groep:
35+ toernooi

Contact persoon

Email

GSM

VOC Rotterdam

Daan van der Kooij

daan@joko.nl

06-53891374

EFW PW

Robert Morsman

robert@morsman.com

06-53816481

Kampong

Floris Schneemann

florisschneemann@gmail.com

06-54234561

Ajax 5

Richard Louwers

richard.louwers@northstarinvestments.nl

06-53411857

ZAC Zwolle

Michael Lucas

michael.lucas.1976@gmail.com

Robur et Velocitas

Mathijs van den Berge

msberge@gmail.com

UVV

Brian Fronik

info@aha-label.nl

31642213131

Koninklijke UD 1875

Harm Heeres

sponsor@konud.nl

06-12230081

Sparta

Glenn Evert Snoep

glenn.snoep@icloud.com

06-51083700

Black Devils

Paul Kortleve

pjk238@gmail.com

Olympia

Tom Molenaar

molenaar@vi.nl

Hercules

Martin Tukker

tukkermc@gmail.com

Victoria

Odin Vreeken

moniqueenodin@ziggo.nl

Quick Den Haag

Antonie Versteeg

antoniewillem@gmail.com

GSAVV Forward

Paul Dijkhof

pdijkhoff@hotmail.com

HBS

Evert Boers

evertboers@hotmail.com

ASC

Marcus Rooijackers

m.rooijakkers@departij.nl

55+ toernooi

Contact persoon

Email

GSM

BeQuick

Carel Jansen

c.j.m.jansen@rug.nl

06-20248673

Sparta

Glenn Evert Snoep

glenn.snoep@icloud.com

06-51083700

Kampong

Floris Schneemann

florisschneemann@gmail.com

06-54234561

Victoria

Odin Vreeken

moniqueenodin@ziggo.nl

ASC

Marcus Rooijackers

m.rooijakkers@departij.nl

