
 

                                                 OSM’75 Maarssen 
 

Ons Sportpark Fazantenkamp in Maarssenbroek, Stichtse Vecht is op 4 en 5 juni 2022 wederom het decor 

van het jaarlijkse Beer Haagedoorntoernooi, alweer de 16de editie. 

Langs deze weg willen wij uw vereniging uitnodigen deel te nemen aan ons toernooi op zaterdag 4 en/of 

zondag 5 juni 2022 voor de jongensteams t/m JO15 op ons Sportpark Fazantenkamp in Maarssen. 

 

We hebben plek in onderstaande poules:  

 

Zaterdagmorgen 4 juni  JO8-pupillen (1ste klasse en 4de klasse of lager) 

        JO9-pupillen (1ste klasse, 2de klasse en 4de klasse of lager) 

JO11-pupillen (2de of 4de klasse) 

        JO14-junioren (1ste klasse en 4de klasse) 

 

Zaterdagmiddag 4 juni  JO10 pupillen (1ste klasse en 4de klasse of lager) 

JO11-pupillen (Hoofdklasse) 

JO12-pupillen (4de klasse) 

JO15-junioren (4de klasse) 

 

Zondagmorgen 5 juni  JO12-pupillen (Hoofdklasse) 

JO13-junioren (Hoofdklasse, 2de klasse en 4de klasse) 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en zien uw inschrijving graag tegemoet. 

 

Via onderstaand formulier kunt U de teams aanmelden door het formulier te versturen naar onderstaand 

mailadres. De aanmeldingen worden op datumvolgorde genoteerd. Voorgaande seizoenen was de animo 

voor deelname groter dan het aantal beschikbare plaatsen, en hebben we dus verenigingen teleur 

moeten stellen. 

 

Binnen twee weken na Uw aanmelding ontvangt U een bevestiging van inschrijven. Indien U onverhoopt 

geen bevestiging ontvangen heeft binnen deze twee weken; verzoek ik om contact op te nemen met 

ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke sportgroet 

Namens de toernooicommissie OSM’75 

John Scharenberg 

toernooien@osm75.nl 

mailto:toernooien@osm75.nl


 

                                                  OSM’75 Maarssen 
 

Naam vereniging        : 

Adres           : 

Postcode          : 

Plaats           : 

Contactpersoon   : 

Tel.      : 

Fax      : 

e-mail            : 

Neemt deel aan het 15de Beer Haagedoorntoernooi bij OSM’75 op 4 en 5 juni 2022. 

 

Datum Team(s) 

Zaterdagmorgen 4 juni 

JO8-pupillen (1ste klasse en 4de klasse of lager) 

JO9-pupillen (1ste klasse, 2de klasse en 4de klasse of lager) 

JO11-pupillen (2de of 4de klasse) 

JO14-junioren (1ste klasse of 4de klasse) 

 

 

 

Zaterdagmiddag 4 juni 

JO10 pupillen (1ste klasse en 4de klasse of lager) 

JO11-pupillen (Hoofdklasse) 

JO12-pupillen (4de klasse) 

JO15-junioren (4de klasse) 

 

 

 

 

Zondagmorgen 5 juni 

JO12-pupillen (Hoofdklasse) 

JO13-junioren (Hoofdklasse, 2de klasse of 4de klasse) 

 

 

 

 

Met vriendelijke sportgroet 

Namens de toernooicommissie OSM’75 

John Scharenberg 

toernooien@osm75.nl 

 
 

mailto:toernooien@osm75.nl

