
Holland Footballevents
Tel: 0031-653-333083
Fax : 0049-2874-9017765
Website: www.holland-footballevents.com 
Facebook: https://www.facebook.com/hollandfootballevents
E-mail: info@holland-footballevents.com 

Geachte walking football-liefhebbers en liefhebsters,

Hierbij willen wij u en uw club/team uitnodigen voor het Dutch Open Walking football 2022.

Het Dutch Open Walking football  wordt georganiseerd door de ervaren toernooi organisatie Holland 
Football Events Deze organisatie organiseert jaarlijks diverse (walking) voetbaltoernooien op Mallorca 
( www.mallorca-tournament.com). Het doet ons genoegen om uw team uit te nodigen voor  het Dutch 
Open Walking football.

Dit kampioenschap vindt plaats van maandag 7 november 2022 t/m donderdag 10 november 
2022 in Groenlo, Nederland.

Naast de spelers/speelsters zijn familie, vrienden en collega’s ook van harte welkom om te komen 
kijken, hun team aan te moedigen of gewoon lekker te genieten van de mooie faciliteiten die het 
Marveld resort biedt. Wie zijn familie, partners of vrienden wil meenemen, pro�teert van dezelfde 
prijzen als de teamleden, inclusief het vervoer van en naar het vliegveld en voor eventuele excursies.

www.holland-footballevents.com 
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Alle walking football clubs/teams (m/v).

Toernooi

Wie kan zich inschrijven?

Deelname en inschrijving 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens een zorgvuldig gepland schema. Elk team heeft een dag vrij, zodat u tijd heeft 
om de prachtige omgeving te verkennen. Op verzoek zijn er een aantal leuke excursies beschikbaar. 
Het kampioenschap vindt plaats op de prachtige accommodatie van voetbal vereniging GROL uit Groenlo. Er wordt 
gespeelt op kunstgras.

Het toernooi wordt gespeeld over een periode van drie dagen. Uw team speelt de groepsfase op dinsdag of woensdag. 
Op donderdag zijn de knock-outronden en de -�nales.

• De velden zijn van kunstgras. 
• De teams spelen spelen 6 tegen 6 zonder keeper.
• Het toernooi wordt gespeeld over een periode van drie dagen. Uw team speelt de groepsfase op dinsdag of   
 woensdag. Op donderdag zijn de knock-outronden en de �nales.
• Er wordt gespeeld met balgrootte Nr.5
• Er wordt gespeeld op kleine doelen

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Walking Football reglementen van de
KNVB en staan onder leiding van KNVB en internationale scheidsrechters.

Er zijn 4 klassen:
• Een klasse voor heren vanaf 50 jaar
(Per team mogen 2 spelers jonger zijn dan 50 jaar maar moeten ouder zijn dan 45 jaar)
• Een klasse voor heren vanaf 60 jaar
(Per team mogen 2 spelers jonger zijn dan 60 jaar maar moeten ouder zijn dan 55 jaar)
• Een klasse voor heren vanaf 70 jaar
(Per team mogen 4 spelers jonger zijn dan 70 jaar maar moeten ouder zijn dan 65 jaar)
• Een klasse voor dames vanaf 40 jaar
(Per team mogen 2 speelsters jonger dan 40 jaar maar deze moet ouder zijn dan 35 jaar)

Als uw team deel wenst te nemen aan het Dutch Open Walking football,  dienen we uw 
inschrij�ormulier uiterlijk op 20 september 2022 te ontvangen. De teams die zich als eerste 
inschrijven, hebben voorrang bij de verdeling van de gereserveerde accommodatie. U kunt uw 
inschrijving e-mailen, faxen of per post naar ons opsturen. Voor aanmeldingen na 20 september 
2022 contacteer a.u.b. de organisatie.
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Marveld Recreatie is een vijfsterrenbungalowpark in de Nederlandse provincie Gelderland en dicht bij de Nederlands-Duitse 
grens. Het park heeft verschillende bars, restaurants, afhaalrestaurants, een speelhal, discotheken en een supermarkt. Gasten 
kunnen genieten van zowel binnen- als buitentennisbanen, squash, golf (9 & 18 holes) een subtropisch zwembad met 
waterglijbanen, een wedstrijdzwembad, de Crazy Cone-glijbaan, bowling, minigolf, sauna, paardrijden en �etsverhuur.

Accommodatie

Prijzen voor de Marveld-accommodatie

Marveld Recreatie

1. Marveld **** Bungalows 
De deelnemers kunnen kiezen uit luxe viersterrenbungalows voor 4, 6, 8 of 9 personen. De bungalows hebben een comfortabele 
woonkamer, 1 of 2 badkamers met toilet, een volledig ingerichte keuken en 2, 3 of 4 x tweepersoonskamers. De keuken is uitgerust 
met 1 of 2 koelkasten, vaatwasser, gasfornuis, magnetron en een ko�ezetapparaat. Alle bungalows hebben een �atscreen-tv met 
internationale zenders en �lmkanalen, evenals een dvd- en cd-speler. Wi� is beschikbaar. 

De prijzen zijn inclusief het onderstaande:
• 4 dagen/3 nachten accommodatie in de luxe bungalows /  Havezathe Marveld Hotel ***** superior  in het Marveld resort.
• 3 dagen een ontbijtbu�et, beginnen op dinsdag 8 november.
• 3 dagen een diner bu�et, beginnend op maandag 7 november.
• Lakenpakket (de bungalows hebben geen handdoeken) 
• Onbeperkte toegang tot het tropisch zwemparadijs en andere zwembaden
• Een trofee voor elk team
• Dagelijks entertainment waaronder feestavonden.
• Mooie openings- en sluitingsceremonies
• Gratis toegang tot de feesten
• Toeristenbelasting

De accommodatie dient via de organisatie geboekt te worden. Deelname aan het toernooi kan alleen in combi-
natie met een accommodatieboeking voor de hele delegatie. 
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2. Havezathe Marveld Hotel ***** superior 
Dit jaar kunnen we onze deelnemers ook fantastische hotelsuites aanbieden voor 4 personen in het nieuwe 5-sterren superior 
Havezathe Marveld hotel. Dit voortre�elijke hotel bevindt zich in het Marveld resort. De suites hebben 2 ruime tweepersoons- 
kamers met een grote �atscreen-tv. Bovendien heeft elke suite een grote woonkamer met een open haard, een balkon, een 
�atscreen-tv, een kluis en een kitchenette met een fornuis, magnetron, koelkast en ko�ezetapparaat. De suite heeft ook een luxe 
badkamer. De zeer ruime badkamers zijn uitgerust met een bubbelbad, douche, toilet en föhn. Natuurlijk zijn de suites 
geklimatiseerd door middel van een modern aircosysteem. Verder beschikt dit hotel over: wi�, een zwembad, sauna en Turkse 
stoombaden. De hotelgasten kunnen ook alle voorzieningen van Marveld Recreatie gebruiken. 

1. De prijs voor accommodatie voor de 3 nachten tijdens het toernooi is: € 97,50 per person op basis van 
een viersterrenbungalow voor de gehele periode  van 7 november – 10 november 2022.

2.De prijs voor accommodatie voor de 3 nachten tijdens het toernooi is: € 165 per person based op basis 
van een viefsterren hotel voor de gehele periode  van 7 november – 10 november 2022.
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Teams die aankomen op de luchthavens van Amsterdam of Düsseldorf kunnen gebruik maken van ons 
comfortabele luchthavenvervoer. Transfers van en naar de luchthaven van aankomst/vertrek kosten 
€60,00 V.V. per persoon.

Het organisatiecomité organiseert diverse excursies in Nederland en Duitsland. We zullen u daar later meer 
informatie over geven. 

COVID 19

U hoeft de rekening pas te voldoen op het moment dat het toernooi zeker door gang zal vinden.
Dus u hoeft voorlopig niets te betalen! Maar geef u wel op tijd op. Vol is vol!

Belangrijk: De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, ontstaan tijdens of 
als gevolg van het toernooi. De deelnemers nemen deel op eigen risico. We adviseren verder iedere deelnemer om een 
goede medische en/of reisverzekering af te sluiten voor de deelname aan het toernooi.

Betalingswijze voor de accommodatie en inschrijfgeld

Transfers

Excursies voor spelers 

Het is ook mogelijk om extra dagen te boeken in het weekend voor en na het Dutch Open tegen de volgende prijs:

€ 35.00 per persoon per nacht voor de viersterrenbungalows
€ 50.00 per persoon per nacht voor de Havezathe Marveld Hotel ***** superior 

In de prijzen voor de extra dagen is geen enkele maaltijd inbegrepen. Het Marveld resort heeft goede restaurants waar u 
voor en na het Dutch Open “mid-week” gebruik van kunt maken. Tevens heeft het Marveld resort een grote supermarkt. 

Na het insturen van het inschrij�ormulier ontvangt u van de organisatie een factuur voor het inschrijfgeld en de 
accommodatie. U dient het totaalbedrag vermeld op de factuur per team te voldoen op de bankrekening van Holland Football 
Events voor de uiterlijke datum vermeld op de door u ontvangen factuur. 

Inschrijfgeld voor het toernooi

ongeacht  aantal spelers€ 185 per team 

Met vriendelijke groet,

Holland football Events

Voor meer informatie kunt u inloggen op onze website www.holland-footballevents.com 
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