
WK Frankrijk 2017 
 

Beste vereniging / individueel lid, 

U heeft zich opgegeven voor het WK in Frankrijk en deze uitnodiging bevestigt dat de personen die in 

de bijlage staan recht op een plaats hebben. Neem de bijlage daarom goed door en vul deze volledig 

in! 

De huidige inschrijving ziet er tot dusverre als volgt uit: 

Zwitserland 10 Korea 5 USA 7 

Zweden 24 Ierland 5 Polen 3 

Tsjechië 10 Slowakije 5 Duitsland 45 

Frankrijk 35 Suriname ? België ? 

Nederland 80 

Totaal dus ruim 200 deelnemers.  

We hopen dat de deelnemers uit Suriname en België en mogelijk nog andere landen zich alsnog 

melden. 

Uw plaats is gereserveerd t/m 15 maart 2017. Op het moment dat het inschrijfgeld over gemaakt 

is, is de plaatsing definitief.  

In de bijlage tref je een document aan waarop je alle gegevens kunt invullen die van belang zijn voor 

de inschrijving. Vul één formulier in voor alle personen genoemd en stuur dit volledig ingevuld naar 

bondsbureau@sjoelsport.nl . Vervolgens krijgt u een factuur toegezonden. 

De wedstrijd zal gehouden worden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei. De officiële opening zal vrijdag 

rond 9.00 uur zijn. Op de vrijdag worden de voorronden gespeeld (zowel individueel als teams). De 

finales zullen zaterdag eind van de middag gespeeld worden. 

De opgave van de teams hoeft nu nog niet te gebeuren, dat zal later worden geregeld. 

Zowel op de vrijdag als op de zaterdag zorgt de organisatie ervoor dat er gezamenlijk gegeten kan 

worden tegen een vergoeding (vrijdag 12,50 en zaterdag 10,- : beide keren hoofdgerecht + nagerecht). 

De organisatie geeft zelf een T-shirt uit als aandenken van het WK. Op pagina twee zie je hoe dit shirt 

er uit ziet. Het is te bestellen voor een bedrag van € 10,- . 

 

Daarnaast stelt de ANS een oranje shirt ter beschikking aan elke deelnemer. Dit geldt alleen wanneer 

de deelnemer als wedstrijdspeler bij de ANS geregistreerd staat. Wanneer dit niet het geval is, dient 

10 euro voor het oranje shirt betaald te worden. Het dragen van het oranje shirt is NIET optioneel, de 

ANS verwacht van haar WK gangers dat het shirt tijdens het WK gedragen wordt! 
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