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Nieuwsbrief   
 

Via de website 
www.phoenix- 
businesstrophy.nl is deze 
nieuwsbrief voor het 
toernooi van 2019 ook te 
downloaden. 

 
 

       Commissieleden: 
 

Ben van der Deen 

(Voorzitter) 
 

Hans Beersma 

(Wedstrijdsecretariaat) 
 

Felix Smeulders 

(Penningmeester) 
 

Niels Wintraaken 

(Communicatie & 

Sponsoring) 
 

Carolien Sinia 

(Algemene zaken) 

 

Dorien Nunnikhoven 

(Algemene zaken) 
 

Voor vragen mail naar: 
 

info@phoenix- 

businesstrophy.nl 

Inschrijving toernooi 
 

 

Vrijdag 17 mei 2019 
 
 

De eerste Inschrijvingen zijn al binnen voor 

de Phoenix Business Trophy 

2019, dus wees er snel bij! 
 

Ga naar de website, open het 

inschrijfformulier en schrijf je in om 

verzekerd te zijn van deelname… 

Inmiddels hebben al weer diverse 

teams zich aangemeld voor dit unieke 

bedrijfstoernooi. 

 

 
 

Ga voor meer informatie ook naar de website: 

www.phoenix-businesstrophy.nl 

 

http://www.phoenix-/
http://www.phoenix-/
mailto:info@phoenix-
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   Programma Phoenix Business Trophy 
    

 Datum:  Vrijdag 17 mei 2019 

 Locatie:  SV Phoenix Hockey Zeist 

 Adres:  Koeburgweg 1 

 Plaats:  Zeist 

 Aantal Velden:  3 x waterveld, + 2 x 1/2 oefenveld 

 Telefoon wedstrijdtafel:  06 22 03 89 84 

 Ontvangst:  17:00 uur 

 Buffet:    Vanaf 17:30 uur  

 Start wedstrijden:   18:30 uur 

 Aantal teams:  25 - 30 

 Maximaal aantal spelers per team:  10 waarvan minimaal 3 vrouwen (geen keepers) 

 Maximaal aantal spelers in ’t veld:   7 gemengd man/vrouw (minimaal 2 vrouwen) 

 Wisselspelers:  3 

 Coach/Captain:  1 

 Wedstrijd duur:  20 minuten 

 Grootte speelveld  1/2 veld in de breedte 

 Scheidsrechters per wedstrijd:  1 

 Spelniveau  A  Goede hockeyers die spelen om te winnen (prestatiepoule) 

 Spel niveau B  Hockeyers met ervaring, die vooral voor het plezier spelen 

 Spel niveau C  Sportievelingen die niet weten of ze kunnen hockeyen  

 Spel niveau D  (bijna) Geen hockeyervaring, komen vooral voor het feest! 

 Laatste wedstrijd gereed:  22:35 uur 

 Start Feest (Band 2MF & DJ)  22:40 uur 

 Prijs uitreiking:  23:00 uur 

 Afsluiting/einde feest:  01:00 uur 
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Wij zoeken nog een hoofdsponsor! 
 

 
Zonder sponsoren is het erg lastig om een toernooi van deze omvang te organiseren. Wij willen 
daarom nogmaals alle sponsoren van vorig jaar hartelijk danken dat zij er mede voor gezorgd 
hebben dat het toernooi weer een succes is geworden.  

 

Ook dit jaar zoeken wij natuurlijk weer sponsoren. Wilt u als bedrijf het toernooi een warm hart 
toedragen middels sponsoring, neem dan contact op via info@phoenix-businesstrophy.nl en vraag 
naar de mogelijkheden. 

 

Wil je met je team het toernooi een warm hart toedragen, naast je aanwezigheid, sponsor dan mee 
en laat merken dat jullie meedoen! Sponsor dan één van de volgende items:  

• Banner met bedrijfslogo/slogan à € 50,00  

• Vlag met bedrijfslogo/slogan à € 75,00  

• Borrelhapjes voor alle deelnemers o.v.v. bedrijfsnaam à € 100,00 

 

  
 
 
 


