
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie wedstrijd EUREGIO Sporth

Unter den Eichen 6
Datum 26.08.2017, alle wedstrijden 
Floret 07.00 appèl
Degen 09.00 appèl
Categorie Senioren (incl. 

Pupillen (geboren 200
Inschrijven tot 31.07.201

anmeldungen@fencing
Inschrijfgeld 
 

€ 30,- voor individuele inschrijvingen
Lunchpakket en een 
De maat van het T
Inschrijfgeld a.u.b. overboeken t.n.v. Fencing Team Bocholt e.V.:
IBAN: DE74 4286 0003 0207 0096 01 
Latere inschrijving is mogelijk, echter kan dan de maat van het T
gegarandeerd worden.

Organisatie Fencing Team Bocholt e.V.
Maestro's KLUP

Contact Fencing Team Bocholt e.V. / 
anmeldungen
correspondentie: 

Formule Wordt voor begin van de wedstrijd bekend gemaakt
een land, een club
teamleden dienen met de inschrijving aangegeven te worden. Voor pupillen
2005) is er een aparte 

Calculatie resultaten Ophardt Team
Uitrusting FIE-normen, transparente maskers zijn verboden!
Overnachtingen Principiëel zelf boeken, hotel info op: www.bocholt.de

In het Europa Haus
8e International Fencing Camp Bocholt!

Aansprakelijkheid Uitsluiten van aansprakelijkheid:  
Fencing Team Bocholt e.V. en 
aansprakelijkheid in geval van lichamelijke of mate riele schade af!

Schermartikelen De firma Marker Fechtwelt (FWF) 
www.fechtwelt.de

Géén cafeteria! Voor toeschouwers
Reisinformatie Vanuit alle richtingen 

De luchthavens Düsseldorf 
Deelenemers aan het 8e International Fencing Camp Bocholt
zijn automatisch  ingeschreven voor 
COMPETITION , afhankelijk van hun leeftijdscategorie

OPEN CAMP COMPET

8e Inflight Challenge 201
26 Augustus 2017
 

� Floret  – individueel dames
� Degen – individueel dames
� Team-Ranking 
� Open Camp Competition =

 

EUREGIO Sporthalle 
Unter den Eichen 6 – 46397 Bocholt – Duitsland 

, alle wedstrijden alléén op zaterdag 
l  07.30 scratch  08.00 begin 

appèl  09.30 scratch  10.00 begin 
(incl. Junioren en Cadetten). Veteranen zijn uiteraard hartelijk welkom!

Pupillen (geboren 2004 en 2005)  
.2017 per e-mail aan:  

anmeldungen@fencing -team-bocholt.de 
voor individuele inschrijvingen 

Lunchpakket en een T-Shirt van het evenement zijn inclusief in het startgeld!
De maat van het T -Shirt a.u.b. vermelden bij de inschrijving
Inschrijfgeld a.u.b. overboeken t.n.v. Fencing Team Bocholt e.V.:

: DE74 4286 0003 0207 0096 01 – BIC: GENODEM1BO
Latere inschrijving is mogelijk, echter kan dan de maat van het T
gegarandeerd worden. 
Fencing Team Bocholt e.V.  (GER) 

KLUP®-Team         (NED) 
Fencing Team Bocholt e.V. / Rorik Janssen 
anmeldungen@fencing-team-bocholt.de 
correspondentie:  Grevers Kolk 23 - 46399 Bocholt - Germany
Wordt voor begin van de wedstrijd bekend gemaakt. De drie beste schermers van 

een club of een team in het eindresultaat bepalen de team
teamleden dienen met de inschrijving aangegeven te worden. Voor pupillen

is er een aparte wedstrijd. Zonder Team-Ranking! Géén Benjamins!
Ophardt Team-Event 

normen, transparente maskers zijn verboden! 
Principiëel zelf boeken, hotel info op: www.bocholt.de 
In het Europa Haus zijn géén plaatsen beschikbaar. Exclusief gereserveerd voor het 

International Fencing Camp Bocholt! 
Uitsluiten van aansprakelijkheid:   
Fencing Team Bocholt e.V. en Maestro's KLUP®-Team wijzen iedere 
aansprakelijkheid in geval van lichamelijke of mate riele schade af!
De firma Marker Fechtwelt (FWF) – Warendorf – is met een verkoopstand aanwezig. 
www.fechtwelt.de 
Voor toeschouwers wel koffie tegen een vrijwillige bijdrage. 

alle richtingen uiteindelijk op de B67 afrit Bocholt -Ost/Fachhochschule
De luchthavens Düsseldorf en Düsseldorf-Weeze voor RyanAir

International Fencing Camp Bocholt  (20 –
zijn automatisch  ingeschreven voor de Inflight Challenge of voor 

, afhankelijk van hun leeftijdscategorie .   

OPEN CAMP COMPETITION 

Inflight Challenge 2017 
7 in BOCHOLT (GER)

individueel dames en heren 
individueel dames en heren 

Open Camp Competition = extra Pupillen-wedstrijden

Veteranen zijn uiteraard hartelijk welkom! 

inclusief in het startgeld!  
Shirt a.u.b. vermelden bij de inschrijving  

Inschrijfgeld a.u.b. overboeken t.n.v. Fencing Team Bocholt e.V.: 
BIC: GENODEM1BOH 

Latere inschrijving is mogelijk, echter kan dan de maat van het T-Shirt niet meer 

Germany 
De drie beste schermers van 

in het eindresultaat bepalen de team-volgorde. De 
teamleden dienen met de inschrijving aangegeven te worden. Voor pupillen (2004-

Géén Benjamins! 

xclusief gereserveerd voor het 

Team wijzen iedere 
aansprakelijkheid in geval van lichamelijke of mate riele schade af!  

verkoopstand aanwezig. 

 
Ost/Fachhochschule .  

Weeze voor RyanAir zijn dichtbij. 
– 27 augustus 2017)  

de Inflight Challenge of voor de OPEN CAMP 

 

 

(GER) 

wedstrijden  


