


FC Gran Kanaria 
Door het afhaken van onze webmaster en het sluiten van de site zijn we onze wedstrijdkalender kwijt. 

Indien u een wedstrijd hebt opstaan tegen FC Grankanaria gelieve mij dan te verwittigen via een mail 

naar surinxkoen2009@hotmail.com zodat ik mijn agenda in orde kan brengen en niet voor verassingen 

kom te staan.  

Met vriendelijke groeten, Koen 

 

Veteranen Lindenheuvel 
Door het uitvallen van onze tegenstander Jekerdal 2 veteranen hebben wij van Veteranen Lindenheuvel 

op 23-02-2013 een vrije datum. We zijn dringend op zoek naar een tegenstander. 

Bij ons kan altijd gevoetbald worden. Wedstrijd uur bespreekbaar. 

Je kan mailen naar onze wedstrijdsecretaris luc.wishaupt@ziggo.nl  

 

Veteranen K.S. Polonia 

Hier nog enkele data die K.S. Polonia open heeft staan: 

25/01/2014 

13/12/2014 

20/12/2014 

24/01/2015 

07/02/2015 

Contact via de website, e-mail of telefoon: 

www.kspolonia.webs.com 

kspolonia@gmail.com 

Huub Lenzen: 0476 341 841 

 

Veteranen Welborg 

Wegens het wegvallen van tegenstrevers nog 2 vrije data. 

23/2/2013 (kan ook thuis) 

9/3/2013 

Bèr Thijs, afgevaardigde kan je bereiken op 0472625112 

 

Veteranen Lilonia 

Volgende data zijn we volgend jaar vrij: 

vrijdag 01/11/2013 

vrijdag 08/11/2013 

vrijdag 10/01/2014 

vrijdag 21/02/2014 

vrijdag 30/05/2014 

Bedankt Willy! 

Met sportieve groeten, 

Wim Bordeyne - Veteranen Lillo met als GSM nr. 0477/51.64.52 

 

Veteranen FC Maasgouw 

Door het wegvallen van enkele tegenstanders is FC.MAASGOUW VE1 (speellocatie is Thorn) op zoek 

naar enkele tegenstanders. 

Hieronder staan de vrije data: 

* zaterdag 1 juni 2013 

* zaterdag 21 september 2013 

* zaterdag 19 oktober 2013 

Hebben jullie op een van deze data vrij en willen jullie een wedstrijd spelen, dan graag zsm een mail 

retour zenden naar jwph@home.nl of J.W.P.Hendrikx@gasunie.nl 

 

Veteranen Lanaken VV 

Door het wegvallen van onze tegenstander zijn we op zoek naar een ploeg om op 16.03 13 te kunnen 

voetballen uit of thuis is geen probleem. 

VETERANEN LANAKEN V.V 

Gsm 0496 38 81 98 

Groeten Danny 
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http://www.kspolonia.webs.com
mailto:kspolonia@gmail.com


Veteranen Oplinter 
Wij, de Veteranen Oplinter, zijn dringend op zoek naar een tegenstander voor komende vrijdag 15 fe-

bruari 2013. Onze geplande opponent heeft jammer genoeg moeten afzeggen. 

Normaal gezien speelden we thuis aan de Dalweg in Oplinter (20u – 20u30) maar een verplaatsing kan 

natuurlijk ook altijd. 

Laat graag zo snel mogelijk iets weten, alvast bedankt!! 

 

Sportieve groeten, 

Johan Boffé 

www.bloggen.be/veteranenoplinter 

 

Autoglass GT 

Ziehier de openstaande data tot het einde van 2013: 

Vrijdagavond 12/04/2013 of zondagmorgen 14/04/2013 

Vrijdagavond 26/04/2013 of zondagmorgen 28/04/2013 

Vrijdagavond 21/06/2013 of zondagmorgen 23/06/2013 

Vrijdagavond 23/08/2013 of zondagmorgen 25/08/2013 

Vrijdagavond 30/08/2013 of zondagmorgen 01/09/2013 

Vrijdagavond 04/10/2013 of zondagmorgen 06/10/2013 

Vrijdagavond 08/11/2013 of zondagmorgen 10/11/2013 

Vrijdagavond 22/11/2013 of zondagmorgen 24/11/2013 

Vrijdagavond 29/11/2013 of zondagmorgen 01/12/2013 

 

Met vriendelijke groeten, 

Giuseppe Trondo 

Tel: 0473/876850 

Email: gtrondo@3vbm.be 

 

Veteranen Gellik 

de volgende data staan bij ons (VETERANEN GELLIK) nog vrij dit jaar, 

16 feb 2013 

30 maart 2013 

4 mei 2013 

25 mei 2013 

21 september 2013 

19 oktober 2013 

16 november 2013 

tevens nog veel vrije data in 2014 

Met vriendelijke groeten  

Stefan Christoffels kan je bereiken op 0472261284 

 

Veteranen Zutendaal 

Wij hebben ook nog 2 vrije data in 2013: 20/4 en 23/11 uit of thuis maakt niet uit. 

Interesse? Neem dan vlug contact op met  Alain Andries 

VET. Zutendaal 0474960789. 

 

Veteranen Winterslag 
Veteranen Winterslag is nog op zoek naar een tegenstander voor: 

vrijdag 22/02/2013, liefst uit  

vrijdag 19/04/2013? uit of thuis  

Intersse?  

Domenico 0495/890705 

 

VeteranenVV Schimmert (NL) 

We zijn op zoek naar een tegenstander op 2 november 2013. 

Pierre van den Bosch 

+31/454042534 

+31611008552 

Groeten Pierre 
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Veteranen Oplinter 
Onze ploeg, Bijns Boys uit Opglabbeek (www.bijnsboys.be) zit met een probleem. We hebben  

door omstandigheden onze wedstrijd van zondag 24 maart 2013 tegen FC T Kempke uit Re-

kem moeten afzeggen. Hierdoor zijn ook zij op zoek naar een nieuwe tegenstander. Indien er 

een ploeg beschikbaar is, hoor ik het graag!  

Mvg Bert 

 

Veteranen VK Bautershoven 

Door een samenloop van omstandigheden zijn wij vrij op zondagvoormiddag van 03, en 17 maart 2013. 

Thuis of uit spelen vormt geen probleem. 

Indien interesse graag een spoedig antwoord aub. 

Alvast bedankt en sportieve groeten, 

Willy Lammens , voorzitter V.K.BAUTERSHOVEN 

Tichelrijstraat 14/201 te 3800 Sint-Truiden. 

Tel. 0475/318233 of e-mail : willem.lammens@skynet.be 

 

Veteranen VDS Patro 

Nog een gezond en sportief 2013 door VDS-PATRO toegewenst. 

Ik heb nog vrije datums voor 2013 & 2014.  

2013:15/06--29/06--12/10. 

2014:01/02--01/03--22/03????--14/06--28/06.  

E-mail me of bel (0032/89/76.71.01----0032/487/47.23.87).  

GRTJS, J-M. 

 

 

V
R
IJ
E
 W

E
D
S

T
R

IJ
D
D
A

T
A

 



Veteranen Voetbaltrip naar Polen 

V
R
IJ
E
 W

E
D
S

T
R

IJ
D
D
A

T
A

 

Het bevriende Poolse team van KZ Orzel is op zoek naar enkele buitenlandse teams om deel 

te nemen aan een tornooi. Dus als jullie zin hebben in een week-endje Polen is dit een uniek 

kans. Het tornooi gaat door in het trainingscomplex van de Poolse nationale ploeg. 

Alle info in bijlage, en de prijzen vallen aardig mee.....interesse mail Mirek!!! 

 

MIROSŁAW ROSA, HENRYK ROSA 

TRZCINNA 84/2 

74-304 NOWOGRÓDEK POM. 

NIP PL5971461108 

 



Happening Rio Boys Uikhoven 

Rio Boys Uikhoven organiseert een voetbalhappening die doorgaat op zaterdag 08 juni 2013 op ons 

eigen plein gelegen Langeweidestraat te Uikhoven. 

 

De opzet hiervan is dat er om het uur één wedstrijd gespeeld wordt tussen verschillende ploegen en dit 

tussen 13.00 uur en 17.00 uur ( speelduur 2 x 25 minuten). 

 

Indien U al een wedstrijd heeft op deze dag, dan kunt U misschien de tegenstander uitnodigen om een 

wedstrijd te spelen op onze happening. 

 

Mocht U geïnteresseerd zijn in deelname met uw ploeg, dan kunt U mij dit doormailen met het eventue-

le uur van voorkeur, kleur van uitrusting, contactpersoon en gsmnummer. 

 

Met sportieve groeten, 

Joël Bollen 

Rio Boys Uikhoven 

0496/99.42.29 

joel.bollen@gmail.com 

 

Happening VDS Patro Eijsden 
Op zaterdag 25/05/2013 hebben wij van VDS PATRO onze jaarlijkse HAPPENING en zijn nog op zoek 

naar ploegen die deze dag bij ons 1 wedstrijd willen komen spelen. 

Men kan me mailen op J-M.verweij@hotmail.com 

Bellen kan op: 0032/89/76.71.01 of op 0032/487/47.23.87. GRTJS, J-M.  

 

Happening FC De Tram 

Wij van FC De Tram organiseren ieder jaar op woensdag 1 mei 2013 (een feestdag) een voetbaltornooi 

in poulefases...  

Iedere ploeg komt in een poule van 4 ploegen en speelt telkens wedstrijden van 2 x 10 minuten. Iedere 

ploeg speelt minstens 3 wedstrijden, de finalisten spelen uiteindelijk 5 wedstrijden.  

Het tornooi begin ieder jaar om 12h30 en de finale vind plaats om 18h15 en dit alles op de terreinen van 

SSD Opoeteren.  

De winnaars gaan naar huis met de fel begeerde Wisselbeker van de Maaskant.  

Voor meer info kunnen ploegen steeds mailen naar  

nikiassenberg@hotmail.com of GSM 0494 71 99 05.  

groetjes  

Niki Assenberg 

 

Veteranen Festijn Eijsden VV (NL) 
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