Uitnodiging: OldStars-meeting in Zoutelande op 19 oktober 2018
Beste OldStars, bestuurder of vertegenwoordiger van een Zeeuwse vereniging, gemeente
en/of zorg- of welzijnsinstelling,
Met deze brief nodigen wij jou graag uit voor de eerste Zeeuwse OldStars walking footballmeeting, georganiseerd door voetbalvereniging De Meeuwen, SportZeeland, de KNVB en het
Nationaal Ouderenfonds.
De meeting vindt op vrijdag 19 oktober plaats op het sportcomplex bij voetbalvereniging De
Meeuwen in Zoutelande. De samenwerkende organisaties zorgen bij het evenement voor de
aanwezigheid van een aantal bestaande OldStars walking football-teams. Daaronder bevinden zich
teams van een aantal betaald voetbalorganisaties en het OldStars-team van de Ex-Internationals.
De bedoeling is om op deze dag de aanwezige Zeeuwse verenigingen en haar 60+-leden kennis te
laten maken met de snelgroeiende spelvorm voor ouderen. Daarvoor bieden de partners de
mogelijkheid om in te schrijven voor het evenement als team en als individu.

“Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent… in Zoutelande” (Bløf Zoutelande, 2017)

OldStars Ex-Internationals

Zoutelande

OldStars walking football
OldStars walking football is een voetbalvariant voor ouderen, afkomstig uit Engeland. Bij dit speltype
mag er alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 60-plussers
de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Hierbij wordt zes tegen zes gespeeld, zonder
keepers. Tevens mogen er geen slidings worden gemaakt en is lichamelijk contact verboden.
Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet
hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten
staan in dit project voorop!

Voetbal wordt zo als middel ingezet om problemen waarmee deze doelgroep kampt
(gezondheidsproblemen, geen actieve maatschappelijke rol, weinig sociale contacten) bespreekbaar
te maken en aan te pakken. Inmiddels doen er al 250 amateurverenigingen mee in Nederland. Meer
informatie over OldStars walking football is te vinden op www.oldstars.nl.
Programma van de dag
Onderstaand staat het volledige programma van het evenement:
12.00 uur
13:00 uur
13:15 uur
15.30 uur
16.30 uur

Ontvangst deelnemers walking football
Lunch en omkleden
Start walking football-meeting
Einde walking football-meeting
Afsluiting

Het adres van de accommodatie van voetbalvereniging De Meeuwen is Westkapelseweg 24, 4374
BB Zoutelande.
We zien jouw reactie op deze uitnodiging graag tegemoet, in de hoop om jou en jouw organisatie te
mogen begroeten op vrijdag 19 oktober 2018. Vragen over het evenement kunnen worden gericht
aan info@oldstars.nl.
Met vriendelijke groet,
Dennis Plantinga (SportZeeland)
Liesbeth Kole (KNVB)
Johan Annema (Nationaal Ouderenfonds)
PS: Spelen tegen de ex-Oranje Internationals? Meld je nu snel aan met je team want vol = vol.

