Uitnodiging Open Nederlandse Kampioenschappen Boccia
2 december 2017 - MFC De Kreek, Kerkdriel
Wat? Gehandicaptensport Nederland organiseert op 2 december
2017 de Open Nederlandse Kampioenschappen Boccia 2017
Individueel.
Voor wie? Sporters met een beperking die ervaring hebben met het
spelen van boccia én voor sporters die kennis willen maken én voor
deelnemers aan de Paralympische Talentdagen boccia afgelopen jaren.
Waar? MFC De Kreek, Wilgenpas 2, 5331 KC Kerkdriel
Wanneer? Zaterdag 2 december 2017 , 08.45 u – 18.30 u

ONK Boccia 2017
Het ONK Boccia 2017 wordt dit jaar voor de 14e keer georganiseerd door de
commissie boccia wedstrijd- en breedtesport van Gehandicaptensport Nederland.
Met heel veel wedstrijden op hoog niveau is het voor het publiek een feest om
mee te maken.

Hoe werkt het ONK Boccia 2017?
Het ONK Boccia 2017 is open voor sporters met een beperking die al ervaring
hebben met het spelen van boccia. Het toernooi is ingericht als een individueel
toernooi per BISFed - en Open klasse. Daarnaast zijn er voor regelmatig spelende
recreanten en voor nieuwkomers eveneens toernooien. Hierdoor speelt iedere
sporter wedstrijden tegen tegenstanders van zijn eigen niveau. Naast presteren
gaat het deze dag ook om plezier!

Inschrijving
Iedereen kan zich inschrijven voor het ONK Boccia 2017, zelfstandig of via de
contactpersoon vereniging. Ook deelnemers uit andere landen worden van harte
uitgenodigd voor dit ONK boccia, dat gespeeld wordt onder leiding van hoofdscheidsrechter Marie-Claire Parent, Belgisch internationaal scheidsrechter.
Er wordt een bijdrage van € 5,00 per deelnemer gevraagd om aan dit ONK Boccia
2017 te kunnen deelnemen.

Voorbereiding
Verenigingen die boccia verder in hun programma willen
integreren en daarbij hulp kunnen gebruiken, kunnen
contact opnemen via secretaris@boccia.nl. Wij helpen u
graag verder met advies over materialen, spelvormen en
wedstrijden en zijn bereid om een clinic te verzorgen!

Belangrijke data
Definitieve inschrijving:
vóór 17 november 2017
ONK Boccia 2017:
2 december 2017

Meer weten over Boccia?
Kijk op de website www.boccia.nl of neem contact op via e-mail jacobs-elbers@kpnplanet.nl
of per telefoon 0485 - 573 626 of bondsbureau GSN 030 - 307 78 90 te Utrecht.

Download hier het inschrijfformulier (vereniging of
individueel of official ) voor het Open Nederlands
Kampioenschap Boccia 2017

