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Zondag 5 nov. 2017
OPGERICHT 21 MEI
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Beste klootschieters,

In 2015 heeft KV het Woudhuis de Ronde van Bussloo (voorheen de Marathon Bussloo) weer opgepakt. Veel
klootschieters hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en hebben deelgenomen aan een prachtig
toernooi rondom het mooie recreatiegebied Bussloo.
Ca. 60 teams bonden de strijd met elkaar aan, en zij waren vol lof over het parcours en de organisatie.
Namens KV het Woudhuis nog heel erg bedankt voor deze positieve reacties, we hopen u allen weer terug
te zien op Zondag 5 nov. a.s.
Inschrijven is mogelijk in de:
Herenklasse (NKB) ca. 10 km.
Vrije klasse Heren
ca. 10 km.
Mixklasse
ca. 10 km.
55+ klasse
ca. 8 km.
Damesklasse
ca. 8 km.

Winnaar 2015
KV Rossum 1
’t Loo 1
Vooruitzicht 1
KV Rossum 5
Ootmarsum 1

84 85 106 74 84 -

112,30
60,00
40,40
84,50
51,50

De teams mogen bestaan uit 3, 4 of 5 personen
Voor de NKB-klassen:
Om een juist inzicht te krijgen in een juiste klasse indeling i.r.t. het aantal opgegeven teams verzoeken wij u
om op het inschrijfformulier aan te geven in welke klasse het opgegeven team dit seizoen aan de eigen
afdelingscompetitie deelneemt.
Het inschrijfgeld bestaat uit €10,00 per team, te voldoen op de wedstrijddag.
Parkeergelden zijn voor eigen rekening. Sinds dit jaar staan hiervoor op de parkeerplaats betaalautomaten,
hier kunt u na betaling (4,00) met uw pinpas een uitrijkaart halen.
De overige kosten van het Recreatieschap neemt KV Het Woudhuis voor haar rekening.
Aanvang:
We starten om ca. 09.00 uur met de herenklasse, aansluitend volgen de vrije kl., de mix, de 55+, en de
damesklasse. De exacte aanmeldtijden krijgt u, na de opgave, nog van ons door gegeven.
Adres is: Clubgebouw KV Het Woudhuis Lupineweg 21, 7325AG Apeldoorn.
De inschrijving dient uiterlijk 23 okt. binnen te zijn op het volgende adres.
Bennie Prijs, e-mail: prijs.b01@chello.nl
Met uitzondering van de z.g.
Rijksstraatweg 172
hondenkloot en de stalen kloot
7395MD Teuge
zijn verder alle kloten toegestaan
Heeft u nog vragen dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden:
Met vriendelijke groet,
Namens de toernooicommissie,
Bennie Prijs 055-3231997 - 06-10939174

INSCHRIJFFORMULIER
RONDE VAN BUSSLOO

Zondag 5 nov. a.s.

OPGERICHT 21 MEI
1980
Opgave van : ………………………………………………………
Contactpersoon

: ………………………………………………………

e-mail

: ………………………………………………………

telefoonnummer : ………….. - ….……….…………………………..
Gaarne op het inschrijfformulier aan geven in welke klasse het opgegeven team dit seizoen aan de eigen
afdelingscompetitie deelneemt.
invulvoorbeeld
teamnr.
team: 1
team: 4
team: 1

deelname in
herenklasse
herenklasse
vrije damesklasse

afdelingscompetitie:
1e klasse
3e klasse
n.v.t.

teamnr.

deelname in

afdelingscompetitie:

team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
team:
Inschrijving dient uiterlijk 23 okt. a.s. bij ons bekend te zijn:
Mailen naar:
prijs.b01@chello.nl
Opsturen naar:
Bennie Prijs, Rijksstraatweg 172, 7395 MD Teuge.
U mag u opgave uiteraard ook gewoon mailen, zorg er dan wel voor dat het de informatie bevat zoals
hierboven is aangegeven.

