
 

 

Beste deelnemer aan het NK Politiehockey, waarde collega, 

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de 9e editie van het Nederlands 

Kampioenschap Politiehockey! Je kunt je individueel of per team opgegeven om te 

strijden voor de Piet Bisschop (wissel)Bokaal. Via deze weg vragen we de captains 

deze mail door te zetten naar hun teamleden en heten we je/jullie graag welkom op 

vrijdag 14 oktober 2022 vanaf 08.45 uur op hockeycomplex MHC Woerden! 

Hierbij ontvang je alvast de belangrijkste informatie: 

• Locatie: clubhuis MHC Woerden, Waardsedijk 35, 3448 HV te Woerden,            

T. 0348-412242. Routebeschrijving te vinden via: MHC Woerden 

• Inschrijfgeld: €5 per persoon op de dag zelf contant te voldoen. Dit is incl. 

koffie/thee met petit four bij aanvang, lunch, 2 consumptiemunten en 

borrelhapjes bij de afsluiting. De captains worden verzocht per team in te 

schrijven en ter plaatse af te rekenen bij de wedstrijdsecretariaat  

• Overige consumpties zijn alleen per pin te betalen. NB. En neem jullie teamkrat 

mee! 

• Deelnemende teams (editie 2021): Amsterdam, Midden-Nederland, Oost-

Brabant, PDC, Den Haag-Rotterdam(combi) en Zeeland-West Brabant 

• Keeper, bitje en scheenbeschermers verplicht. Tenue zelf te regelen, neem 

indien mogelijk een donker- en lichtkleurig shirt mee en/of hesjes 

• 08.45 uur Inloop 

• 09.30 uur: aanvang wedstrijden 

• ca. 15.30 uur: einde finale en prijsuitreiking, aansluitend borrelhapjes en 

afsluiting 

• Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 9 september 2022  de namen van alle 

teamleden op mail adres dion.papilaja@politie.nl.  Het verzoek is om gebruik 

te maken van bijgevoegd teamoverzicht. 

Mochten er vragen zijn, bel of mail mij gerust! 
 
Dion Papilaja 06-10408687 
 
Met sportieve groeten, 
Tine Foekens-Polmans, Jeroen Snijders, Gijs van ’t Hof en Dion Papilaja 



 

 

TEAMOVERZICHT 
 

Teamnaam1:  

 

Naam captain:  
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1 Aangezien het om een Nederlands Kampioenschap gaat, hanteren we automatisch de namen van de 
eenheden 


