
 

 

Helden, 

Op zaterdag 12 januari is de eerste editie van het Oliebollenmixtoernooi en bij deze zijn de inschrijvingen geopend! 

Wat is het? 

We gaan een mixtoernooi spelen. Ofwel, jullie schrijven je in en wij gooien alle inschrijvingen op een hoop en stellen 
teams daaruit op waar van alles wat in zit; eerste en vierde klasse, man en vrouw, aanvaller en verdediger. Ieder 
team krijgt een naam, passend bij het thema van deze editie: wintersporten. 

Vanaf een uur of 15.00 gaan we met deze teams een toernooitje spelen van zo'n 3 a 4 kleine wedstrijden. Daarna 
kan iedereen die mee heeft gedaan aanschuiven voor een bord warm eten. 

Vervolgens gaan we door met de nieuwjaarsborrel, en met deze groep mensen trappen we rond half 9 een feestje af 
wat tot diep in de nacht gaat duren. 

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro en hiervoor krijg je teamspulletjes, een eigen Push gadget, een bord warm eten, 
een paar consumptiebonnen, kans op de bokaal, maar bovenal een ontzettend leuke dag waarop je volop nieuwe 
mensen uit andere teams leert kennen! 

Hoe schrijf ik me in? 

Inschrijven doe je door je naam, je team en je positie in het veld (voor/midden/achter/keeper) door te mailen naar 
ons (activiteiten.push@gmail.com). Het inschrijfbedrag kun je overmaken naar NL74 BUNQ 2033 4947 05 onder 
vermelding van je voornaam. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 januari! 

Wat nog meer? 

Het thema van deze editie is 'wintersporten', en wij houden er altijd wel van om het clubhuis zo veel mogelijk aan te 
kleden. Mocht je nog oude winter(sport)spullen hebben die je niet meer nodig hebt, krijgen wij ze graag! Ski's, 
snowboards, schaatsen, sleeën, etc. Je kunt ons contacten via dit adres mocht je wat aan willen leveren. 

Voor de wedstrijden hebben we ook scheidsrechters nodig. In principe fluiten de teams elkaar zelf, maar als er 
genoeg mensen zijn die enkel en alleen willen fluiten die dag, kunnen we het natuurlijk zo regelen. Mocht jij zo 
iemand zijn, neem dan aub even contact met ons op. 

Puntje drie, we zijn ook nog op zoek naar een EHBO'er voor die dag. Ben of ken jij zo iemand, je raadt het al... laat 
het ons weten. 

En ten slot; we horen dat veel mensen onze mails niet ontvangen omdat de mailadressen in het ledenbestand niet 
kloppen. Mocht je dit lezen, en de aanvoerd(st)er van een team zijn, zou je de mail dan willen delen binnen je team? 
Alvast bedankt! (Overigens kan iedereen zijn eigen mailadres aanpassen door in te loggen in de Push website via 
Mijn Push (rechtsbovenin)). 

 

Schrijf je snel in en zorg dat de rest van je team dat ook doet! Tot dan! 
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