PERSBERICHT

Rob Oostrom Benefietvoetbaltoernooi met
Dennis Bergkamp
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Lienden, 3 mei 2010 – Op 18 mei wordt het Rob Oostrom
Benefietvoetbaltoernooi gespeeld. Naast FC Lienden zullen het Nederlands
Politie Elftal en FC Utrecht te gast zijn. Daarnaast zullen ook Michael Mols en
Dennis Bergkamp meespelen. Een wereldvoetballer verzorgt de aftrap.
Scheidsrechter van de avond is Dick Jol. Na de wedstrijden zal Frans Bauer een
optreden verzorgen. Locatie: sportpark De Abdijhof in Lienden.
Het Benefietvoetbaltoernooi is georganiseerd om geld bij elkaar te brengen voor Rob
Oostrom, de politieagent die in 2009 tijdens zijn werk werd neergestoken door een
suïcidale man. De hoge dwarslaesie die Rob overhield na het incident, zorgt ervoor
dat hij vanaf zijn nek verlamd is. Het ingezamelde geld is nodig om alle aanpassingen
voor de politieagent te financieren.

Recente actie: Rob Oostrom
met zijn collega‟s die de
marathon van New York
hebben gelopen

Recente actie: Rob Oostrom
krijgt de sleutels van zijn
nieuwe bus overhandigd

Sterspelers
Op de velden van FC Lienden zal 18 mei een minicompetitie worden gespeeld. Jan
Pater, oud-mentor van Rob Oostrom en één van de organisatoren van het toernooi: “Ik
vind het prachtig dat ook sterspelers als Michael Mol en Dennis Bergkamp meespelen.
En onze verrassing natuurlijk, de wereldvoetballer die om 18.30 uur de aftrap verzorgt.
Hij heeft 100% toegezegd dat „ie komt. Wie die voetballer is, blijft geheim. Dick Jol fluit
deze avond, bijgestaan door grensrechters Dick van Egmond en Maurice de Hond. Na
het voetbal zorgt niemand minder dan Frans Bauer voor muziek.”
Helikopter
Rob Oostrom en zijn familie zijn uiteraard aanwezig tijdens dit event. Een helikopter
van het KLPD zet de familie Oostrom af op de middenstip van het veld. Op dat
moment krijgt de ex-politieman een insigne van heldenmoed opgespeld. Bart Wisbrun
van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld zal dit verzorgen.
VIP-diner
Direct na het optreden van Frans Bauer wordt een VIP-diner geserveerd in
zalencentrum Torenzicht in Lienden. Enkele sprekers gedurende dit diner zijn Dirk
Scheringa (ex-wachtmeester Rijkspolitie), Hans Kraay junior (trainer FC Lienden),
Fred Teeven (Tweede Kamerlid VVD), Klaas Wilting (ex-korpschef Politie Amsterdam)
en John van den Heuvel (misdaadverslaggever De Telegraaf).
Kaarten
Meer informatie over dit unieke Benefietvoetbaltoernooi is te vinden op de website
www.wijlopenvoorrob.nl. Kaarten voor deze voetbalavond à € 15,- kunnen ook via
deze site besteld worden. Dit bedrag is inclusief het optreden van Frans Bauer.
Over Rob Oostrom
Op 25 januari 2008 had Rob dienst en werd hij opgeroepen om een aspirant-zelfdoder
ervan te weerhouden om voor een aanstormende trein te springen bij NS station
Driebergen-Zeist. Nadat de situatie onder controle was en gesust leek, viel de
aspirant-zelfdoder Rob Oostrom van achteren aan. Het gevolg: een hoge dwarslaesie,
waardoor Rob vanaf zijn nek verlamd is.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit toernooi kunt u contact opnemen met Korstiaan van
Vliet, PR adviseur van Pors|de Ridder PR. Dit kan via (0318) 438 487 of
korstiaan@porsderidder.nl. U kunt ook de site www.wijlopenvoorrob.nl bezoeken.
Wilt u een perskaart ontvangen voor deze avond? Neem dan contact met ons op via
(0318) 438 487 of korstiaan@porsderidder.nl.

