
  
                                          K.W.B.-Betekom –KaWéBékesdag 2018 
                                          Betekoms kampioenschap touwtrekken 

                                          “The clash of teug of war “ 
 
 
                                                               Beste sportieveling, vereniging, familie of vriendenkring,  
 
Op zondag 20/05/2018 gaat onze 21ste KaWéBékesdag door op de terreinen van “Buurthuis, Joos 
Vissenaekens” te Professor Scharpélaan 52 Betekom, met een nieuw initiatief, “Het Betekoms 
kampioenschap touwtrekken”. Wij willen er een volks gebeuren van maken waar de eenvoud en 
gezelligheid van vroeger jaren terug beleefd kan worden. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan 
deze 1ste editie. Dit kampioenschap touwtrekken is een uitsluitend recreatief, sportief evenement waar 
iedere amateurploeg kan aan deelnemen, elke deelnemer ontvangt van ons een aandenken. Er zal 
natuurlijk wel een rangschikking opgemaakt worden zodat we op het einde van de dag onze sterkste 
ploegen kunnen huldigen.  Er zal een aparte rangschikking opgemaakt worden voor heren, dames en 
kinderploegen. Kinderploegen kunnen gratis deelnemen en trekken per leeftijd, tussen 6 en 14j. zij 
vermelden hun leeftijd op de inschrijving achter elke deelnemersnaam. Bij gebrek aan teams van 
dezelfde leeftijd wordt er een handicap voorgesteld door de organisatie.  Wens je deel te nemen, schrijf 
dan zo vlug mogelijk in met uw team zodat je er zeker bij kan zijn, uiterste inschrijvingsdatum, zondag 
6/05/2018.    
 
-Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook samen met het inschrijvingsgeld van 15€ aan :  
Jan Coremans  Gelegstraat 1    Betekom  3130         jan.coremans@skynet.be  
-Of stort 15€ op onze KWB- rekening: IBAN BE34 7343 0833 2390 BIC KREDBEBB met vermelding van 
“touwtrekken”, uw naam en adres, tel.nr. en e-mail + naam van het team en bezorg ons zo vlug mogelijk de 
samenstelling van de ploeg, een ploeg telt 5 leden.  
Opgelet een inschrijving is slechts definitief wanneer u de namen van alle deelnemers   
doorgegeven hebt en het inschrijvingsgeld is betaald. Volledig  ingeschreven ploegen hebben 
als deelnemer steeds voorrang op onvolledige ploegen of op ploegen die het inschrijvings-
geld nog niet betaalden !!!!  
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen !!!! 
 
 
*Naam van de ploeg : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*Ploegverantwoordelijke……………………………………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………….Gemeente…………………………………………………… 
 
Tel.nr.: ……………………………………….G.s.m.: .……………………………………………………… 
 
E-Mail :………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
* 1. Deelnemer : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* 2.Deelnemer : 
…………………………………………………………………………………………………….................... 
 
* 3.Deelnemer : 
…………………………………………………………………………………………………….................... 
 
* 4.Deelnemer : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* 5.Deelnemer : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 


