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zaterdag 28 mei 2022
 

Beste Bowlsliefhebbers, 
 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan ons,  

 

in de Sporthal “de Schalmei”, 
Krabbendijkestraat 520, 

3084 LP Rotterdam 
 
De deelnameprijs is €. 12,00 per persoon, incl. een consumptiebon voor een kopje koffie of thee. 
 
Er wordt gespeeld in 2 groepen en iedere pairs speelt 3 wedstrijden van 60 min.                                                        
De eerste wedstrijdserie start om 9.30 uur. 
Aan het eind van de speelronden wordt aan de hand van de geldende bowlsregels de eindstand 
opgemaakt. 
 
De inschrijving staat open voor 2 pairs per vereniging. U kunt ook eventuele reserves aan ons doorgeven. 
 
Wij zien uw opgave graag voor 9 september 2022 op bovenstaand adres tegemoet door middel van 
bijgevoegd inschrijfformulier of email. 
 
Op volgorde van binnenkomst worden de inschrijvingen verwerkt. 
 
Wij verzoeken U de deelnamekosten, na ontvangst van de boekjes, voor 17 september 2022 te betalen op 
ons rekeningnummer: NL35INGB0004309779 t.n.v. Indoor Bowls Club Charlois Rotterdam 
 
 
Met vriendelijke groet namens IBC Charlois 
 
Diny van der Zand,  
Wedstrijdsecretariaat 

 
P.S. 
Wilt U ook even een berichtje sturen als Uw vereniging niet kan deelnemen aan ons toernooi, zodat wij andere 
spelers de gelegenheid kunnen geven mee te doen. 
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Locatie : Sporthal “De Schalmei” te Rotterdam-Charlois 

 

Inschrijfgeld:  € 12.00 per persoon 

 

 

Naam vereniging:_____________________________________________________ 

 
                                                                                           

                    Team                                                                         Team 

 

 Team 1    _________________________       Res    __________________________ 

 

                _________________________                 __________________________ 

 

 

Team 2    _________________________        

 

                _________________________                  

                

Op volgorde van binnenkomst worden de inschrijvingen verwerkt. 
 

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 9 september 2022 in het bezit te zijn van het 

Wedstrijdsecretariaat (Zie bovenstaande Adres) 
 

P.S. Wilt U a.u.b. duidelijk Uw naam schrijven in blok-letters! 

mailto:ibccharloisbowls@gmail.com

