Kegeltoernooi Wieskamp Open 2022

Beste kegelsport- liefhebbers,
Graag nodigen wij jullie uit deel te nemen aan de 22ste editie van het succesvolle ‘’Wieskamp Open’’ dat in
januari 2022 in kegelcentrum Wieskamp, kobstederweg 13, 7113 AA te Winterswijk gaat worden vergooid.

De datums waarop deze gaan zullen worden gehouden zijn zaterdag 29- en zondag 30 januari 2022.
Deelname staat open voor alle leden (en niet leden) van de K.N.K.B. zowel in de A, B als de C- klasse
(dames en heren).
Wederom zijn er mooie dagdeel- en toernooiprijzen te winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per persoon en wordt verrekend bij binnenkomst. Aan de bar kunt u
consumptiemunten kopen, overgebleven munten kunt je na afloop weer inwisselen.
Deelname op vertoon van je geldige jaarkaart 2020 van de K.N.K.B. en op verzoek van de
organisatie een geldig legitimatiebewijs.
Deelnemers zonder K.N.K.B. wedstrijdkaart worden ingedeeld in de klasse waar ze bij horen als
ze een gemiddelde hebben, anders worden ze ingedeeld in de A klasse.
Privacyverklaring: Met de inschrijving ga je akkoord dat foto’s en eventueel de gegevens gedeeld
mogen worden met derden.
I.v.m. Covid-19 zullen we dan de op dat moment geldende regels c.q. richtlijnen van het RIVM
naleven.
Elke deelnemer gooit 6 x 10 ballen, de behaalde score bepaalt je eindresultaat.
Je kunt je voorkeur opgeven voor een ochtend of middagdeel.
Het ochtenddeel begint om 9.30 uur en middagdeel om 14.00 uur en zal ca. 18.00 uur eindigen.
De tijden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De definitieve tijden worden vermeld op
onze schriftelijke bevestiging aan jullie. Met jullie wensen voor een bepaalde dag en/of dagdeel zal
zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
Aanmelden kan t/m 8 januari a.s.

Vol=VOL

Vanaf 1 januari 2022 of eerder worden open plaatsen op de site vermeld (www.kegelaars.nl).
Verzendadres inschrijfformulier (Ook in te vullen via www.kegelaars.nl):
Wieskamp Open, p/a Generaal Berenschotweg 38, 7103 AM Winterswijk
Of gewoon per mail aan: gerrithendriksen@planet.nl
Voor nadere informatie kun je mailen naar gerrithendriksen@planet.nl , of bellen naar 0651.355356.

Wij hopen jullie wederom te mogen begroeten op één van de toernooidagen.
Met vriendelijke groeten namens de organisatie,

Jan ten Pas, Jan Korten en Gerrit Hendriksen

Inschrijfformulier ‘Wieskamp open 2022’

Voornaam:__________________ Achternaam:____________________

Klasseringskaart KNKB: ___________________

Telefoonnummer: _________________________

Email:___________________________________

Voorkeur dagdeel (svp aankruisen):

□ Zaterdag 29 januari 2022: 9.30 – 13.00 uur
□ Zaterdag 29 januari 2022: 13.30 – 17.00 uur
□ Zondag 30 januari 2022: 9.30 – 13.00 uur
□ Zondag 30 januari 2022: 13.30 – 17.00 uur

