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Breda, juli 2021

Uitnodiging OSV Bowls Breda Triplestoernooi “Kees de Leeuw”
Geachte lezer,
In 2020 is het er, om de bekende redenen, niet van gekomen. Maar dit jaar willen we de traditie van
het Kees de Leeuw toernooi toch weer voortzetten. De Corona maatregelen zijn versoepeld en bijna
iedereen is ingeënt.
Dus denken wij dat ons toernooi weer doorgang kan vinden. Mocht onverhoopt Corona toch nog
roet in het eten gooien dan kan het toernooi alsnog afgelast worden.
Maar hierbij willen wij u toch uitnodigen om deel te nemen aan het genoemde toernooi.
Aan dit Open Triplestoernooi kunnen maximaal 24 teams meedoen.
Het toernooi zal worden gehouden op zaterdag 9 oktober 2021 vanaf 10:00 uur, in Funzone Breda
(het voormalige Optisport Leisure Center), Terheijdenseweg 500 in Breda.
Ieder team speelt op dit toernooi 3 wedstrijden van 60 minuten.
De aanmeldingen graag uiterlijk 1 september a.s retour te e-mailen naar onderstaand email adres.
De inschrijfkosten zijn € 9,00 per deelnemer.
Men dient het inschrijfgeld, nà ontvangst van het definitieve wedstrijdschema, over te maken op
IBAN rekeningnummer NL19 RABO 0104 6518 49 ten name van OSV Bowls Breda onder vermelding
van de vereniging en het aantal deelnemers.
Na inschrijving dient u bij eventuele afmeldingen zelf voor een vervanger te zorgen. Indien een team
zich afmeldt zonder een vervangend team te regelen dan kan er geen restitutie van de inschrijfkosten
plaatsvinden.
Graag ook bericht bij geen deelname.
Hopend op voldoende inschrijvingen en met vriendelijke groeten,
Toernooicommissie OSV Bowls Breda
Hennie van de Eijkel
Ruud Ruedisueli
E-mail : toernooien@osvbowlsbreda.nl
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Inschrijfformulier Kees de Leeuw toernooi
Datum

: 9 oktober 2021 - vanaf 10 uur

Plaats

: Optisport Leisure Center in Breda

Inschrijfgeld

: € 9,00 per persoon

Vereniging

: ____________________________________

Contactpersoon

: ____________________________________

Team
1
2
3
4
5
6

Speler 1

Speler 2

Dit formulier uiterlijk 1 september 2021 retour e-mailen naar:
toernooien@osvbowlsbreda.nl

Speler 3

