
   

   

  

                                           

   

 

          
 
Beste hockeyveteraan en -trimmer, 
 
Graag nodigen wij u uit voor ons jaarlijks Airborne drieluik hockeytoernooi. 

 
Zondag 4 september 2022 

 
Het Airborne hockeytoernooi is oorspronkelijk opgezet ter herinnering van de 
Airbornelandingen rond Oosterbeek, Operatie Market Garden 1944. 
 
Het gaat inmiddels om de 43e editie van dit hockeytoernooi, echter dit jaar voor de 2e keer 
in de vorm van een drieluik: 
Voor: dames en heren veteranen en trimmers. 
Locatie: Sportpark de Bilderberg, Sportlaan 1, 6861 AG te Oosterbeek. 
Tijd: 11:30 uur. 
 
Er zijn 3 drieluiken met elk 3 teams. In elke drieluik is een team van Oosterbeek 
vertegenwoordigd, en die zal als gastheer/vrouw de 1e wedstrijd van dat drieluik fluiten. 
Elk deelnemend team fluit één wedstrijd uit zijn of haar drieluik. Elk team zorgt zelf voor 
fluitjes. 
 
Speeltijd per wedstrijd is 35 minuten met 5 minuten tussen de wedstrijden. Elk team speelt 
2 wedstrijden. Een drieluik omvat minder dan twee uur.  
 
Sterkte-indicatie drieluik H45+: Heren veteranen 1e klasse (MHCO H45+ & 2 teams) 
Sterkte-indicatie drieluik MT: Mix Trim (MHCO Mix Trim & 2 teams) 
Sterkte-indicatie drieluik D30+: Dames veteranen hoofdklasse (MHCO D30+ & 2 teams) 
 
Op onze website zal regelmatig een actueel overzicht van deelnemende teams worden 
geplaatst, als ook de laatste informatie: www.hockeyoosterbeek.nl 
  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Teams zorgen zelf voor hun lunch. 
 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar airbornehockeytoernooi@gmail.com 
ovv contact gegevens van het team en drieluik voorkeur. U krijgt z.s.m. bericht of u kunt 
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deelnemen. Uiterlijk maandag 29 augustus wordt het definitieve schema gemaakt, dat u 
vervolgens kunt downloaden van onze website www.hockeyoosterbeek.nl. Eventuele 
vragen graag per e-mail.  
 
De aanvoerders of hun vervangers van het MHCO team zijn de primaire contactpersonen 
van hun drieluik, zij nodigen de twee team voor hun drieluik uit. Zijn er meer dan twee 
aanmeldingen, dan bepalen zij de samenstelling van hun drieluik. De organisatie zal een 
speelschema maken.   
 
Graag tot zondag 4 september 2022! 
 
Met sportieve groet, 
Louis Koppes 
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