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WELKOM BIJ FC OUDEWATER!  

Zoals ieder jaar is FC Oudewater actief met het organiseren 

van verschillende voetbaltoernooien. Na een succesvol 

paastoernooi voor de MO19, MO17 en MO13 is het nu de 

beurt aan de jongens. 

Voor dit jaar kunnen de JO13 in de verschillende niveaus 1e 

klasse, 3e klasse en 5e klasse strijden voor de hoofdprijs! 

Naast het competitieve aspect staat vooral het plezier op 

deze dag centraal.  Wij hebben in ING een sponsor 

gevonden die zich hier volledig in kan vinden. 

Verenigingen vanuit het hele land zijn uitgenodigd om 

mee te doen aan het toernooi. Hierdoor heeft het 

toernooi een landelijk karakter. Teams uit de provincies 

Utrecht, Gelderland, Groningen, Flevoland, Zuid-Holland 

en Noord-Brabant zullen aan het toernooi deelnemen. 

Alvast willen wij alle deelnemende teams, 

scheidsrechters en alle andere vrijwilligers bedanken! 

Dat het maar een prachtige en sportieve dag mag 

worden! 

De Toernooicommissie 

 

 

 

 

 



Clubhistorie FC Oudewater 

De historie van FC Oudewater gaat terug tot het jaar 

1932 van de vorige eeuw, het oprichtingsjaar van één 

van de fusieverenigingen, OVS. De andere 

fusievereniging, vv Unio, volgde een jaar later, in 1933. In 

2016 werd besloten tot fusie, de beide Algemene 

Ledenvergaderingen stemden massaal in met het 

fusieplan om als FC Oudewater verder te gaan. Verder 

werd besloten dat het prestatieve voetbal op zaterdag 

zou gaan plaatsvinden, zodat vv Unio afscheid nam van 

de 2e klasse zondag. 

In 2016 is FC Oudewater gestart in de 4e klasse op 

zaterdag en komt inmiddels uit in de 3e klasse. De 

clubkleuren van de beide verenigingen zijn vertaald in 

een prachtig nieuw shirt. Alle 750 voetballers van de 

fusieclub gaan met ingang van het seizoen 2016-2017 in 

het zelfde tenue ‘de wei’ in. In de kraag van de shirts 

prijken de logo’s van de twee fusie-verenigingen, als 

historisch kenmerk van de unieke samenkomst van het 

Oudewaterse voetbal. 



Deelnemende verenigingen: 

 

 

 

 

 



Programma: 

 

 

 

 

 



Onze accommodatie: 
 

 


