
Koningsdag 2017

Net zoals vorig jaar hebben we deze koningsdag een bedden en skelterrace georganiseerd. 
Helaas viel deze vorig jaar letterlijk in het water. Toch gaan we het dit jaar weer proberen. 
 
De bedden en skelter race hebben we 4 categorieën gemaakt. Op onderstaand opgave formulier 
kruisje aan wat van toepassing is op jullie duo. Deze lever je op koningsdag in bij de organisatie. 
Heb je geen opgave formulier bij je dan doe je niet mee. (Je kan natuurlijk wel even naar huis om 
deze op te halen als je hem vergeten bent.) 

Categorie 1: skelter vanaf 6 jaar tot en met 11 
Categorie 2: kinderen vanaf 6 jaar tot groep 8 met een volwassen duwer(18+) 
Categorie 3: groep 8 tot en met 17 
Categorie 4: 18+ 

Reglement beddenrace 2017:

1. Startvolgorde wordt door loting bepaald.
2. Verboden te steppen.
3. Deelname vanaf het jaar dat je in groep 8 zit.
4. Duwer blijft duwer van de ligger en ligger blijft ligger van de duwer.
5. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury. 
6. Helm verplicht voor de ligger. (organisatie heeft eventueel helmen liggen)

In elke categorie is er een prijs voor de winnaar! 

Fiets en wandeltocht. Dit jaar hebben we besloten om 1 route te fietsen. Dit is een tocht van 
ongeveer 20 km. De wandeltocht gaat natuurlijk ook weer door. Mochten er mensen zijn die niet 
zelfstandig naar deze plek kunnen komen, dan kunnen zij contact opnemen met: Monique van 
Kempen 0485-577433  

Bingo. Omdat we vorig jaar zoveel leuke reacties hebben gehad op onze bingo willen we hem 
jullie dit jaar natuurlijk niet onthouden. Loten kunnen gekocht worden voor slechts €1,-  
Aansluitend aan de bingo kan er bij Harry een lekker frietjes besteld worden. 

✂̶̶̶̶̶̶̶̶-✂̶̶̶̶̶̶̶̶✂̶̶̶̶̶̶̶̶-✂̶̶̶̶̶̶̶✂̶̶̶̶̶̶✂ 
Opgave formulier bedden en skelter race: Deelname is op eigen risico!!

Naam duwer:                                                                                                                                 

Naam ligger:                                                                                                                                  

Doen mee in de volgende categorie:

❍ Categorie 1: skelter vanaf 6 jaar tot en met 11
❍ Categorie 2: kinderen vanaf 6 jaar tot groep 8 met een volwassen duwer(18+)
❍ Categorie 3: groep 8 tot en met 17
❍ Categorie 4: 18+

Handtekening deelnemer duwer Handtekening ligger Indien minderjarig
         handtekening ouder 


