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PANNENKOEKENDAG
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Hasselt, 6 juni 2016

Beste schermers en schermsters, beste kinderen van de multimove/schermschool
Beste ouders,

Op zaterdag 25 juni 2016 organiseren we het jaarlijks clubkampioenschap en onze
pannenkoekenslag gevolgd door de prijsuitreiking en receptie ter afsluiting van het seizoen.
Het clubkampioenschap staat open voor alle schermende leden van de kring, het programma is
bijgevoegd.
Er is een wisselbeker voor de volgende categorieën:
 De wisselbeker Maître Verboven voor floret
 De wisselbeker Denis Braekmans voor degen
 De wisselbeker Kleding Croes voor jonge floretschermers
Alle deelnemers ontvangen een aandenken!
Vanaf 11u zijn de pannenkoeken klaar! Alle schermers en hun families zijn van harte welkom.
Ingesloten vinden jullie 4 steunkaarten aan €4 per kaart voor 2 overheerlijke pannenkoeken. Jullie kunnen
het geld samen met de resterende kaarten afgeven aan Ivan Acke of een andere clubverantwoordelijke die
ervoor zal zorgen dat uw bestelling op zijn plaats komt.
Bestellen per mail via info@schermkringherckenrode.be kan ook.

Tijdens het tornooi is de bar doorlopend geopend, alle schermers ontvangen 2 gratis consumpties.
Voor de receptie nodigen wij alle leden van de schermkring, samen met hun ouders uit. Het
bestuur zal van deze gelegenheid gebruik maken om de werking naar volgend schermjaar toe te
lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
De trainers en het bestuur hopen jullie talrijk te mogen begroeten!

Sportieve groeten,
Het bestuur
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CLUBKAMPIOENSCHAP HERCKENRODE 2016
PROGRAMMA
_________________________________________________________________
Datum
: zaterdag 25 juni 2016
Plaats
: Kermeta, schermzaal
Inrichters
: Schermkring Herckenrode
Deelnemers
: de leden van schermkring Herckenrode
Verloop tornooi
: 11u30 floret: aanmelden en opwarmen
12u00 start poule floret
13u30 degen: aanmelden en opwarmen
14u00 start poule degen
16u15 schermschool: aanmelden
16u30 start schermschool
17u30 informatiemoment i.f.v. volgend schermseizoen
18u00 prijsuitreiking en receptie
Inschrijving
: via het google document of per email naar
nele.schouterden@schermkringherckenrode.be
Cafetaria
: natjes en hapjes worden heel de namiddag verkocht tegen democratische
prijzen
Einde inschrijving
: 22 juni 2016

