Secretariaat Bridge Club Wijchen

BRIDGE CLUB WIJCHEN

Hans Redelijk
Abersland 28-13, 6605 PC Wijchen
Tel: 024-2069244
E-mail: bridgeclubwijchen@gmail.com

Website: www.nbbclubsites.nl/club/15005
Bankrek.: NL40 SNSB 0936 9287 43
t.n.v. Bridge Club Wijchen

Uitnodiging voor deelname aan het 47e

op
Accommodatie

Kasteelbekertoernooi

zondag 4 maart 2018
Dorpshuis 'Oase', Graafseweg 570, 6603 CL Alverna,
telefonische bereikbaarheid 024-6419198 óf 06-12877916.

Ontvangst met koffie vanaf :
Aanvang toernooi:
Lunchpauze:
Vervolg toernooi:
Uitslag / Einde toernooi:

09:15 uur
10:15 uur
12:45 uur
13:55 uur
17:15 uur

Het toernooi bestaat uit twee zittingen topintegraal. De indeling is naar sterkte door elkaar,
echter de groepsprijzen worden tussen gelijken (inschatting speelsterkte) verdeeld.
Om een inschatting te kunnen maken wel de sterkte aangeven (A, B, of C speler), c.q.
meesterpunten volgens de “NBB-rating” bij vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Inlichtingen:
Voor nadere informatie wordt u verzocht contact op te nemen met Kees Ermshaus, per telefoon
024 - 6415123 of per e-mail: keesermshaus@outlook.com
Overige informatie via: www.nbbclubsites.nl/club/15005
Deelname:
Inschrijven bij voorkeur via “Agenda” op onze website (klik vervolgens op 4 maart 2018 en dan
op “Kasteelbekertoernooi”). Iedereen kan hiervan gebruik maken, wel worden, indien u met uw
NBB-lidnummer inlogt, uw gegevens automatisch aangevuld. In de rubriek opmerkingen kunt u
uw speelsterkte opgeven.
Inschrijven is ook mogelijk door onderstaande aanmeldingsstrook (of de gegevens daarvan) per
e-mail op te sturen naar bridgeclubwijchen@gmail.com.
De volgorde van inschrijving wordt bepaald door het moment waarop het inschrijfgeld ad
€ 45,00 per paar (inclusief lunch) is bijgeschreven op ons banknummer:
IBAN NL40 SNSB 0936 9287 43 t.n.v. Bridge Club Wijchen.
Voor deelnemers die geen lid zijn van de NBB vragen wij een toeslag van € 0,50 per persoon.
Uw betaling is tevens bevestiging van inschrijving.
De inschrijving sluit op 26 februari 2018 of eerder bij het bereiken van het maximale aantal van
60 paren.
---------------------------------------------------------------------Aanmeldingsstrook:
gegevens partner:
Naam aanmelder: ………………………………. Naam: …………………………………………….
telefoonnummer: ……………………………….. telefoonnummer: ………………………………..
e-mailadres: …………………………………...... e-mailadres: …………………………………......
NBB-lidnummer: ………………………………... NBB-lidnummer: ………………………………...
speelsterkte: …………………………………….. speelsterkte: ……………………………………..

