
EERSTE T.O.S. FESTIVAL SCHYLGE  

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 START OM 15.00 UUR 

VANAF 55 JAAR EN OUDER 

OP HET SCHITTERENDE WADDENEILAND TERSCHELLING 

OP DE VELDEN VAN DE S.C. TERSCHELLING MIDSLAND 
 

 

.  

De Terschellinger Old Stars heten jullie van harte welkom 

op het eiland tijdens deze eerste editie. We zijn zelf een  

jaar gelden gestart  en zien er naar uit om er samen met 

jullie een mooi evenement van te maken !!! 

Op 13 november aanstaande bestaat de voetbalvereniging sc Terschelling 100 jaar! 

En dat willen we vieren.  

De club ontstond in 1980 na de fusie tussen Quick '35 en TVV. De club heeft hierbij 

de oprichtingsdatum van TVV aangehouden.  In 1989 werd er op bestuurlijk niveau 

gefuseerd met AVV. Hierbij kreeg de club de naam sc Terschelling 89. Echter omdat 

de echte fusie nooit is doorgegaan, nam de club in 1995 de oude naam, SC 

Terschelling weer aan.  

Beste Old stars  

In deze tijd van onzekerheid, verdriet, eenzaamheid en spanning over gezondheid voor 

onszelf en de mensen om ons heen, hebben we wat ontspanning en plezier hard nodig. We 

hebben dan ook voor jullie een mooie uitnodiging. Als de regels rondom corona het toelaten 

mogen we vanaf 1 september weer onderlinge wedstrijden spelen. 

We gaan in het weekend van 26 en 27 september een eendaags evenement organiseren op 

een van de mooiste plekken van Nederland.  

De eerste editie van het Terschellinger “T.O.S” Walking Football Festival wordt gehouden op 

de velden van sc Terschelling op Midsland. 



Er wordt afgetrapt rond 16.00 uur waarbij we een maximum van 10 teams (van verschillende 

verenigingen) uitnodigen . Het voetbalgedeelte duurt tot ongeveer 19.00 uur 

 

 

Aansluitend is er een BBQ en Muziek  

Opgeven kan via info@frieschevoetbalacademie.nl  

- Kosten zijn 150 euro per team (is voor 10 deelnemers, inschrijving , bittergarnituur, 
barbecue en een drankje). Voor elke extra deelnemer/begeleider aan de BBQ wordt € 
15,00 p.p. gevraagd. Dit kan op de dag zelf bij aankomst voldaan worden. De 
inschrijving loop tot 15 juli en uiterlijk 15 augustus wordt beslist of het festival  
doorgaat.  

 

Graag 150 euro overmaken voor 1 september op rekeningnummer:  

IBAN NL82 RABO 0342.4110.04  tav. sportclub Terschelling onder vermelding van 1e  TOS Festival 

     

Als team dient u zelf voor bootreis, vervoer en overnachtingsaccommodatie te zorgen op het 
eiland.  (tip :2 dagen  naar het eiland komen heeft wel een meerwaarde , zeker voor de teams van 
verder weg). U kunt bij rederij Doeksen informeren naar groepskortingen. 
 

Wij hebben er zin in en hopen op een maximum aantal deelnemende teams en vol =vol  

 
Met een sportieve groet, 

Bestuur SCT 
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