
                                                         
  

. U I T N O D I G I N G  
Wateringen, 12 juli 2019  

Westlands Kampioenschap om de “Waterman-SMV Bokaal 2019’’  
  
Beste sportvrienden,  
  
Het eerste “Waterman S.M.V.” jeu de boules toernooi wordt georganiseerd op 18 september 
2019 in Wateringen bij Zwembad De Waterman. Het wordt georganiseerd door de 
samenwerking van S.M.V VELO en Zwembad De Waterman. Er wordt gespeeld op ruime 
banen aangelegd op kort geknipte grasvelden. Dit jaar organiseren we ook weer een 
gezellige BBQ direct na het toernooi. Uiteraard zal er gedurende de dag vertier zijn met 
muziek, een hapje en een drankje en mooie prijzen. Schrijf je nu in voor dit toernooi!   
  
Om deze dag soepel en vlot te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:   
Heb je je ingeschreven wees sportief en kom gezellig spelen, ook als het weer minder lijkt te 
worden. We hebben ruim voldoende beschutting zowel bij iets slechter weer als zeer mooi 
weer. Er zijn voldoende parkeerplekken voor fietsen en auto’s. Wil je zitten neem een stoeltje 
mee, er staan ook verschillende houten banken en tafels. Verdere instructies van het 
toernooi volgen op de dag zelf.  
  
Datum: woensdag 18 september 2019.  
Locatie:Zwembad De Waterman, Dorpskade 57, Wateringen.  
Ondergrond:Banen aangelegd op kort geknipte grasvelden.  
Speltype: doublettes (spelers worden op individuele basis ingedeeld).  
Aantal partijen:4 (partijen worden uitgespeeld).  
Inschrijfgeld:€ 7,50 per persoon, inclusief lunch en Koffiebon.  
  
Het inschrijfgeld dient per vereniging vóór 1 september 2019 te worden overgemaakt op IBAN 
NL04RABO1099145589 tnv S.M.V. Jeu de Boules, o.v.v. Waterman SMV toernooi en 
verenigingsnaam.  

  
Aantal deelnemers:maximaal 200 (50 banen).  
Aanwezig:aanwezig om 10.00 uur.  
Officiële opening:10.30 uur.  
Prijsuitreiking:rond 17.00 uur.  
Barbecue:Ook dit jaar wordt er weer een BBQ georganiseerd direct na afloop van het toernooi.  
  
Inschrijving voor de BBQ kan door €15,00 p.p. voor 1 september 2019 over te schrijven op: 
NL04RABO1099145589 t.n.v. S.M.V. Jeu de Boules, o.v.v. met vermelding van naam en aantal 
personen (let op vol is vol!).  
  
Inschrijven voor het Toernooi of de Barbecue kan tot uiterlijk 1 september 2019.  
  
Wij zien uw inschrijving zo spoedig mogelijk, graag via de mail, tegemoet!  
  

  
Inlichtingen bij Nancy van de Leur tel: 06-24454914  
Email:  NvandeLeur.jdbvelo@gmail.com  
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