
Toernooicommissie F.C. Roerdalen 

Yvan Beckers Tel. 06-83560601 en Gijs den Teuling Tel. 06-43978627 E-mail: recreantentoernooien@fcroerdalen.nl 

Voetbalvereniging * F.C. Roerdalen* 
Melick & Sint Odiliënberg 

        www.fcroerdalen.nl 

 Beste sportvrienden, 

Helaas hebben we als gevolg van corona in 2020 ons toernooi niet door kunnen laten gaan. 
Echter in 2021 organiseert FC Roerdalen wederom het senioren recreantentoernooi. Mits de 
omstandigheden het natuurlijk toelaten. Net als de voorgaande edities zal het een toernooi 
worden waar voetbalplezier en gezelligheid voorop staan. Gespeeld wordt in zeventallen op 
een half veld, de wedstrijden duren 12-15 minuten. Dames en veteranen (35+) teams zijn 
natuurlijk ook van harte welkom, bij voldoende bezetting zal er voor de dames en veteranen 
aparte poules worden gevormd. 

De toernooidatum is: Vrijdag 3 sept. 2021, aanvang wedstrijden om 19.00   

De inschrijftermijn sluit op 27 aug.  2021 (Inschrijfgeld: € 15,- ) 

Indien u deel wilt nemen aan het recreantentoernooi, vragen wij u het bijgevoegde 
inschrijfformulier in te vullen en per mail te retourneren naar 
recreantentoernooi@fcroerdalen.nl. 

Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rek. nr. NL32RABO0133091724 t.n.v. 
FC Roerdalen te Melick o.v.v. recreantentoernooi 2020 en de naam van het deelnemende team. 

Er wordt gestreden om kleine prijzen en natuurlijk de onmetelijke eer van de toernooiwinst. 
Tevens zal er dit jaar gestreden worden om de meest originele teamnaam, wij zijn benieuwd 
naar jullie creativiteit!   

Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar: recreantentoernooi@fcroerdalen.nl 

Met vriendelijke groet,  
FC Roerdalen, 
Recreantentoernooi commissie 
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I N S C H R I J F F O R M U L I ER 

 

 

 Naam van het team :  ………………………………………………………………………… 

  

 Contactpersoon : ………………………………………………………………………… 

 

 Adres   : ………………………………………………………………………… 

 

 Postcode & plaats : ………………………………………………………………………… 

 

 Telefoon  : ………………………………………………………………………… 

 

 Email   : …………………………………………………………………………  

  

 Team   : Heren/ Dames/ Veteranen/ Gemengd  

 

 

 Inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde inschrijfbedrag à 15,00 euro op het 

 voornoemde rekeningnummer van FC Roerdalen. 
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