Secretariaat: Dhr. H. Gijsbers
Industriestraat 19
7651 AN TUBBERGEN
Tel. 0546-623101 of 06-46666222
Email: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl

Op zaterdag 4 april 2020 organiseert de KV Manderveen voor de 37e keer de grote

Klootschietronde van

Manderveen. Deze ronde heeft een lengte van ca.

8 kilometer. Er kan worden deelgenomen door alle klootschieters en
kogelwerpers die aan de hand van de competitieklassen worden ingedeeld in verschillende klassen. Dit geldt voor zowel dames
als heren.
Naast al deze klassen heeft de KV Manderveen ook dit jaar weer een aparte klasse voor alle inwoners, verenigingen, buurten,
besturen, bedrijven, etc., etc. uit Manderveen. Dit is de wel bekende

“M A N D E R V E E N S E”

Klasse.

Ook in deze klasse zijn prachtige prijzen te winnen.
De teams moeten bestaan uit 3, 4 of 5 personen. Het inschrijfgeld bedraagt per team €. 8,00 en dient op 4 april bij aanmelding te worden betaald.
De “Manderveense” klasse moet zich hebben aangemeld voor 11.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat, in zaal
Peddemors, Manderveenseweg 72 te Manderveen. De start zal dan zo spoedig mogelijk hierna plaatsvinden.
Zoals elk jaar staan er dit jaar ook weer een tweetal tenten langs het parcours om de inwendige mens te kunnen versterken.
Hierbij nodigen wij dan ook alle inwoners, verenigingen, buurten, besturen, bedrijven, etc., etc. (zowel dames als heren) van
Manderveen uit om op zaterdag 4 april as. deel te nemen aan deze prachtige klootschietwedstrijden.
Indien u wilt deelnemen aan deze ronde wordt U verzocht om onderstaand inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze
voor 23 maart 2020 op te sturen of mailen naar: H. Gijsbers, Industriestraat 19, 7651 AN Tubbergen. Voor vragen en/of
informatie kunt u hier ook terecht. Tel.: 0546–623101 of 06-46666222 e-mail: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl
Het bestuur wenst iedereen, namens de KV Manderveen, prettige, succesvolle en sportieve wedstrijden toe.

Hierlangs afknippen.

Hierlangs afknippen.

Hierlangs afknippen.

Inschrijvingsformulier voor de RONDE VAN MANDERVEEN. (4 APRIL 2020).
Ingeschreven bij
Naam vereniging:
NKB-bond: (JA/NEE)
Secretaris:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Wij willen graag deelnemen met de volgende teams en zullen ons melden vóór

NEE
-

11.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat.

“MANDERVEENSE” Klasse:
DAMES met …… teams.

HEREN met …… teams.

Volledig ingevuld opsturen of mailen voor 23 maart 2020 naar het wedstrijdsecretariaat:
de heer H. Gijsbers, Industriestraat 19, 7651 AN TUBBERGEN. E-mail: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl
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Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Nr. 06091096

4 maart 2020.

