Beste bowlers,
De inschrijvingen voor het 33e JBT komen gestaag binnen, de eerste 91 inschrijvingen zijn
ontvangen; nog een hele weg te gaan om het aantal van vorig jaar te overtreffen…
➢ Serie 1 (woensdag): 1 plaats vrij
➢ Serie 2 (donderdag): 20 plaatsen vrij
➢ Serie 3 (zaterdag): 26 plaatsen vrij
➢ Serie 5 (zondag): 22 plaatsen vrij
➢ serie 6 (zondag): VOL!
Als u hulp nodig heeft bij het inschrijven reageer dan a.u.b. op deze email.
Het is mogelijk dat wij u inschrijven als u geen toegang heeft tot de MijnNBF pagina, of wij kunnen
u helpen toegang te krijgen.
Hieronder de serie indeling, inschrijfgeld en het prijzengeld.
Meer informatie is al te vinden via www.bowlingdenbosch.nl/jbt_2019.html of via onze Facebook
pagina
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De klasse indeling:
Masterklasse ≥ 200,00
1e klasse
≥ 175,00
2e klasse
< 174,99
Extra jeugd prijzen
Voor de 3 beste jeugdspelers (die zich niet voor een finale geplaatst hebben) zijn er drie extra
prijzen (gecombineerd klassement) van €50, €40 en €30.
Extra 50+ finale
Voor de beste 8 50+bowlers (per 1-9-2018) uit het gecombineerd klassement, die niet in de
reguliere finale van de Master, 1e of 2e klasse spelen, is er een extra top 8 finale.
Balverloting
De reacties op de mogelijke keuzes voor een te kiezen bowlingbal voor de loterij zijn dermate
positief, zowel op Facebook maar vooral ook gewoon in de Bowlingshop dat de sponsor van de
loterij, Bowlingshop Maaspoort, heeft besloten om de winnaar van de loterij te laten kiezen uit
deze vier opties. Uiteraard in het door u gewenste gewicht.
De verloting van de giftcard voor de bowlingshop moet nog worden gedaan, we gaan een naam
trekken uit de ontvangen reacties.

Tevens willen wij u de volgende sponsoren voorstellen, zonder sponsoren is het toernooi namelijk
niet te organiseren. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage en medewerking!
Wilt u met uw bedrijf, via sponsoring van het 33e Jeroen Bosch Toernooi, reclame maken via onze
nieuwsbrief, flyer, poster en telescores in de bowling in de Maaspoort? Nog voor dit jaar of voor
volgende jaar? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
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Jan Vis Artiesten en Evenementen
Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in artiesten en evenementen.
Voor boekingen van artiesten, livebands, DJ's, kids-entertainment en drive in
shows kunt u hier terecht! Boek online en bekijk prijsindicatie op onze website.

Contact via:
http://www.janvis.nl
+31 – 73 – 521 9151

Vakantiepark de Wiltzangh
Kom gezellig vakantie vieren bij de familie Nijstad in het Drentse
bos, aan de rand van Nationaal park Dwingelderveld. U verblijft op
Vakantiepark De Wiltzangh letterlijk midden in de natuur. Een
vakantie op De Wiltzangh is ideaal als u uw kinderen onbeperkt
buiten wilt laten spelen, lekker ravotten, in contact met de natuur.
Zo vanuit uw bungalow, tent of caravan het bos in... om hutten te bouwen en andere avonturen te
beleven. Natuurlijk hebben wij op het vakantiepark ook allerlei leuke speelvoorzieningen en een
heerlijk verwarmd buitenzwembad (met apart kleuterbad).
Lekker actief bezig zijn kan ook; wandelen, fietsen, nordic walking en skeeleren. We hebben
mooie routes voor u uitgezet door het prachtige Nationaal park Dwingelderveld.
Kamperen, bungalow of schaapherdershut? U kunt bij ons kamperen op onze boscamping met
ruime plaatsen en heel veel privacy. Of kies voor een verblijf in een van onze bungalows. Kinderen
vinden vooral onze comfortabele schaapherdershutten, waar ze slapen in een bedstee,
onvergetelijk! Voor een geslaagde vakantie in de natuur kunt u het hele jaar bij ons terecht.
Graag tot ziens op De Wiltzangh…
Contact via:
https://www.dewiltzangh-ruinen.nl/
+31 – 522 – 471 227

Nieuwsbrief – 33e Jeroen Bosch Toernooi

pag. 3/5

Bowling- en Partycentrum de Maaspoort
Geen groot budget, maar toch een hapje willen eten? Dat kan
met onze onderstaande acties! Lekkere schotels in combinatie
met een uurtje bowlen! Natuurlijk kunt ook een van onze
arrangementen boeken.

Contact via:
http://www.bowlingmaaspoort.nl
+31 – 73 – 6411665

Bowlingshop Maaspoort
Bowlingshop Maaspoort is gespecialiseerd in de huis merken Motiv,
Brunswick, DV8 & Radical, maar ook andere merken kunnen wij
leveren! Tevens kunt u bij ons terecht voor, schoenen, tassen en
accessoires. Onze visie: maximale kwaliteit en service verlenen
waardoor de bowlers het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom is het
bij ons ook voor iedereen mogelijk om gratis en geheel vrijblijvend de
nieuwste Motiv ballen te testen. Met deze unieke aanpak vindt iedere
bowler bij ons de perfecte match-up. Bal boren/demo ballen testen
alleen op afspraak!
Contact via:
http://m.me/BowlingshopMaaspoort
+31 - 6 54972631

Hyarchis
Hyarchis gelooft in gezamenlijk succes. Samen
investeren in relaties is de sleutel tot goede
software-implementaties. Hyarchis staat dicht
bij de klant en neemt altijd de verantwoordelijkheid, waar en wanneer dan ook. Partnership
in het kwadraat, dat is de kracht van Hyarchis. Gepaard met een hoge betrokkenheid bij klanten
en resellers, biedt Hyarchis kant-en-klare softwareoplossingen voor Document Management en
Document Composition. De Hyarchis-oplossingen worden toegepast in het primaire klantproces in
de gezondheidszorg, hypotheek-, verzekerings-, pensioen- en accountancybranche.
Contact via:
http://www.hyarchis.com

info@hyarchis.com
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DVA Groep.nl
De adviseurs van DVA Groep helpen u graag met een afgewogen
advies. Wij nemen u de zorg voor uw verzekeringen graag uit
handen zodat u zorgeloos verder kunt. Onze adviseurs hebben
jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke en particuliere
schade- en zorgverzekeringen. U mag van ons dan ook
verwachten dat wij de markt goed kennen en de ontwikkelingen
op de voet volgen. Of u nu particulier bent, een eenmanszaak
heeft of verantwoordelijk bent voor een onderneming met
werknemers. Het is van groot belang dat u goed verzekerd bent. Onze particulieren klanten
kunnen op elk gewenst moment hun verzekeringspakket inzien en wijzigen op een beveiligd
deel van onze website. Ook kunt u online schademeldingen doen. Onze eigen schadeafdeling
handelt uw schade snel professioneel af! DVA Groep staat voor partnerschap, professionaliteit en
betrouwbaarheid. Als onafhankelijke assurantiebemiddelaar werken wij samen met nagenoeg alle
aanbieders van financiële diensten. Ons advies is objectief en gebaseerd op uw specifieke situatie.
Nu én met oog op de toekomst.
Contact via:
http://www.dvagroep.nl
+31 - 412 - 479704

Met sportieve groeten,
Namens de organisatie van het Jeroen Bosch Toernooi,
Menno van den Heuvel
Antoinette van den Heuvel
Erik Meegdes

VGA / GDPR melding:
U ontvangt deze email omdat u in het verleden hebt deelgenomen aan ofwel het Jeroen Bosch
Toernooi of een ander bowlingtoernooi in Nederland.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kik dan hier.
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