Krachtbal Klub

Temse
KUBB tornooi 2018
Beste leden en sympathisanten,
Door het onwaarschijnlijke succes van ons kubb tornooi van vorig jaar willen wij hier een
jaarlijkse traditie van maken. Daarom organiseren we op zaterdag 16 juni 2018 opnieuw een
fameus kubb tornooi. Dit jaar zal het kubb tornooi doorgaan op het veld aan de leeuwerck
(Gasthuisstraat 72)
Het tornooi gaat van start rond 14u, vorm een ploeg bestaande uit twee tot maximaal zes
spelers. Het doel van het spel KUBB is de koning om te gooien, nadat alle kubbs op de
speelhelft van de tegenstander zijn omgegooid. Het werpen van de stokjes gebeurt alleen
onderhands, zodat de combinatie met de nodige biertjes geheel veilig kan verlopen. De
wedstrijden worden gespeeld in een uitschakelingsschema, zodat uiteindelijk het beste kubb
team bekroont kan worden.
Meer info omtrent de spelregels vindt u op http://www.kubbspel.be/inhoud/spelregels-kubb
Aansluitend op het tornooi vindt de barbecue plaats. Hier kan men alle hongerige magen
terug komen spijzen. Hiervoor betaal je een basisprijs voor groenten, brood en sauzen plus
een bedrag voor elk stuk vlees dat je wilt:
Basispakket
Bbq worst
Varkenssaté
Kipfilet
Berloumi-brochette
(veggie)

€ 8,5 pp
€ 1,40 per stuk
€ 2,00 per stuk
€ 2,00 per stuk
€ 2,00 per stuk

Basispakket kids (+ ijsje)
Spare-rib
Steak met saus
Scampibrochette met saus

€ 5,00 pp
€ 2,80 per stuk
€ 4,50 per stuk
€ 5,50 per stuk

Inschrijven voor het tornooi en de barbecue kan tot dinsdag 12 juni 2018 via email
kbktemse@telenet.be of via de website http://www.kbktemse.be . Inschrijven is geheel gratis.
Voor de inschrijving van het tornooi vermeldt u de ploegnaam. De kalender van het tornooi
wordt zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de inschrijvingen toegezonden.
De betaling van de barbecue dient u over te schrijven op rekeningnummer BE80 2930 1622
0677 op naam van KBK Temse. Vermeldt bij de overschrijving zeker uw naam en het aantal
personen dat u inschrijft en het aantal stukken vlees. Noteer wel dat de inschrijving pas
definitief is bij ontvangst van de betaling.
Hopelijk tot dan,
Het bestuur
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Inschrijving Barbecue ( als geheugensteun voor u):
Basispakket Volwassenen
Basispakket Kids:
Bbq worst
Varkenssaté
Kipfilet
Spare-rib
Steak met saus
Scampibrochette met saus
Berloumi-brochette (veggie)

….. x € 8,50 = …..
….. x € 5,00 = …..
….. x € 1,40 = …..
….. x € 2,00 = …..
….. x € 2,00 = …..
….. x € 2,80 = …..
….. x € 4,50 = …..
….. x € 5,50 = …..
….. x € 2,00 = …..

Inschrijving Barbecue ( om af te geven als u niet elektronisch bestelt):
Basispakket Volwassenen
Basispakket Kids:
Bbq worst
Varkenssaté
Kipfilet
Spare-rib
Steak met saus
Scampibrochette met saus
Berloumi-brochette (veggie)

….. x € 8,50 = …..
….. x € 5,00 = …..
….. x € 1,40 = …..
….. x € 2,00 = …..
….. x € 2,00 = …..
….. x € 2,80 = …..
….. x € 4,50 = …..
….. x € 5,50 = …..
….. x € 2,00 = …..
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