Heerhugowaard, 25-7-2018

Uitnodiging 5de editie van het Noord-Hollands kampioenschap G-bowlen op
Zaterdag 17 november 2018

Geachte heer/mevrouw,
Na vier uiterst gezellige en succesvolle edities van het Noord-Hollands kampioenschap G-bowlen willen wij dit
jaar weer een vervolg geven.
In samenwerking met de bowlingvereniging Heerhugowaard en bowlingcentrum “De Waerd Bowling en
sportcafé” gaan wij de 5de editie van het Noord-Hollands Kampioenschap G-bowlen organiseren voor mensen
met een verstandelijke beperking. Dit evenement is rolstoel toegankelijk.
Met groot genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit evenement dat plaats zal vinden op :
Zaterdag 17 november 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur in Heerhugowaard
Bowlingcentrum De Waerd Bowling & Sportcafé, Coolplein 2, 1703XC Heerhugowaard.
De kosten voor dit evenement zijn:
€ 15,00 voor leden van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF),
€ 17,50 voor niet-leden van de NBF
Hiervan worden de banen en de prijzen betaald alsmede patat en een aantal consumpties voor de deelnemers.
Begeleiders/ vrijwilligers/ verwanten etc. kunnen voor 5 euro per persoon een consumptiekaart verkrijgen.
Per vereniging kunnen maximaal 15 deelnemers worden ingeschreven.
Als u aan dit unieke evenement mee wilt doen, verzoeken wij u voor maandag 19 oktober 2018 bijgaand
inschrijfformulier aan ons te retourneren op het emailadres fireballshhw@gmail.com

Met vriendelijk groeten,
Namens de commissie G-Bowlen Noord-Hollands Kampioenschap
Elvis Jankovic (vrijetijdsbesteding Esdégé-Reigersdaal)
Simon Kos (Bowlingvereniging Heerhugowaard)
Jack Rusthoven (Philadelphia)
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar fireballshhw@gmail.com

Inschrijfformulier
Noord-Hollands Kampioenschap G-bowlen (individueel) op zaterdag 17 november 2018
Algemene gegevens:
Naam vereniging:
Naam contactpersoon:
Email contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Gegevens deelnemers:
Naam

M/V

Rolstoel
ja/nee

Gemiddelde

Helling
ja/nee

Bumper
ja/nee

1
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4
5
6
7
8
9
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Toelichting gegevens deelnemers:
- Naam: hier vult u de naam van de deelnemer in.
- M/V: geef hier het geslacht van de deelnemer aan.
- Rolstoel: geef hier aan of de deelnemer tijdens het bowlen gebruik maakt van een rolstoel
- Gemiddelde: vul hier het gemiddelde in van 2 games (20 worpen). De informatie wordt gebruikt voor de
indeling van de klasse waarin gegooid wordt.
- Helling: geef hier aan of deelnemer gebruikt maakt van een helling (glijbaan) om de bal vanaf te laten rollen.
- Bumpers: geef hier aan of de deelnemer tijdens het bowlen gebruik maakt van de bumpers langs de baan.
U kunt het formulier digitaal retourneren naar : fireballshhw@gmail.com

Snelle/
Langzame
Gooier

