Proficiat, jullie zijn één van de gelukkige ploegen die kans maken zichzelf te kronen tot
Belgisch Kampioen KUBB 2017!
Belangrijk: Indien jullie door een ongelooflijke overmacht niet aanwezig kunnen zijn
hadden we dit graag zo snel mogelijk geweten. Wij voorzien een volledige
terugbetaling van het inschrijvingsgeld indien jullie de afmelding van jullie team laat
weten vóór 12/08/2017! Voor een afmelding die gebeurt na 12/08/2017 zal er geen
terugbetaling worden gedaan!
Hierbij de nodige info om jullie voorbereiding en die van ons geolied te laten verlopen:
Waar?
Ditmaal zijn de bijzondere ruime BK-terreinen (48 kubb-veldjes + 1 center court)
gelegen in het domein ‘Osbroek’, Frans Blanckaertdreef z/n, 9300 Aalst (gelegen in het
Stadspark van Aalst).
Wegbeschrijving, parking en info openbaar vervoer vind je verder bij ‘Mobiliteit’.
Wanneer?
Het tornooi start stipt om 9u00. De verantwoordelijke van iedere ploeg dient ten
laatste om 8u15 ingecheckt te zijn, aanmelden kan vanaf 7u. Wanneer jullie door
overmacht te laat zullen zijn, geef dan een seintje op 0475/23 78 05.
Om 8u30 is er de verplichte laatste briefing voor alle kapiteins!
Deze briefing houdt in: info over de tornooidag, het wedstrijdreglement en een uitleg
over de belangrijkste spelregels zodat er geen discussie kan zijn.
De finale wordt rond 18u00 voorzien.
Catering?
Ook zal er tijdens het Belgisch Kampioenschap gedacht worden aan de ‘bevoorrading’! Er
zal opnieuw een aanbod zijn voor een groot/klein hapje. Natuurlijk is er ook een bar met
drank aan voordelige prijzen, dit is onze belangrijkste opbrengst om uit de
kosten te komen. Om aan de zon te ontsnappen kan je terecht in de grote tent. Wat
kan je zelf meebrengen: stevige schoenen, regenkledij bij slecht weer, zonnecrème bij
mooi weer, kampeerstoeltje, getrainde pols, goed humeur, …
Wij stimuleren een afvalarm tornooi en hopen dan ook op de bereidwillige
medewerking van de deelnemers hierbij.
Overnachten?
Voor informatie omtrent overnachtingen kan je terecht op onderstaande link van de Stad
Aalst:
http://www.aalst.be/default.asp?siteid=15&rubriekid=1165
Mobiliteit?
Domein Osbroek, Frans Blanckaertdreef z/n, 9300 Aalst.
Zie kaart: https://goo.gl/maps/SsiUk
 Openbaar Vervoer:
o Trein: Het station van Aalst is gelegen op 2 kilometer wandelafstand van de
Frans Blanckaertdreef. Meer info omtrent de dienstregelingen vindt u terug op
de website van de NMBS.

 Bleu Bike Aalst: klik hier
Bus: Buslijnen 31, 32, 33 brengen je tot de Frans Blanckaertdreef. Buslijnen 2 en 213
brengen je tot de toegang aan de Erembodegemstraat. Meer info vind je op de
Routeplanner van de Lijn.
 Fiets:
o Er wordt een veilige fietsenstalling voorzien dichtbij de ingang die eenvoudig
te bereiken is.
o Gelieve zo veel mogelijk gebruik te maken van deze vorm van duurzame
mobiliteit!
 Auto:
o GPS: 50.930055 4.041043
o Komende van Brussel E40, richting Gent-Oostende:
neem afrit 19 Aalst en volg de Geraardsbergsesteenweg N45 richting AalstCentrum. Neem op de rotonde de 2de afslag richting Parklaan, verderop aan de
rechterkant is de Frans Blanckaertdreef.
o Komende van Gent E40, richting Brussel:
neem afrit 19 Aalst en volg de Geraardsbergstesteenweg N45 richting AalstCentrum. Neem op de rotonde de 2de afslag richting Parklaan, verderop aan de
rechterkant is de Frans Blanckaertdreef.
o Parkeren kan je op de Frans Blanckaertdreef en Parklaan. Let wel: in deze
straten is er een beperkte parkeercapaciteit. Wij raden aan om zoveel mogelijk
te carpoolen en gebruik te maken van onderstaande parkeermogelijkheden.
Betaalparkings (10 à 20 min. wandelafstand):
 Parking Keizershallen (betalend, max. 4 euro/dag)
 Kroonparking (betalend, 1 euro/uur)
 Parking De Burcht (betalend met variabel uurtarief)
o Wij raden aan om zoveel mogelijk te carpoolen
Randanimatie?
Kindjes, supporters en diegene voor wie Kubb de keel uithangt voorzien we meer dan
voldoende afleiding:
 Kinderdorp met springkasteel, animatie, een quiz, …
 Creativiteit en herkenbaarheid worden opnieuw beloond, de best
verklede/herkenbare ploeg valt in de prijzen!!
Korting KF-ploegen?
De teams die aangesloten zijn bij de Kubbfederatie (www.kubbfederatie.be) hebben
recht op een korting op het inschrijvingsgeld voor het Belgisch Kampioenschap.
Jullie zullen deze korting (drankbonnetjes) ontvangen bij aanmelding van uw team op
zaterdag 19 augustus.
Belangrijk!!!
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus kan je ons voor dringende boodschappen
bereiken op het telefoonnummer 0475/23 78 05.
Als je nog vragen hebt, bekijk dan alle info op http://www.kubbspel.be/inhoud/belgischkampioenschap-2017 of stuur een mailtje naar info@kubbspel.be.
ps: deze mail werd enkel naar de kapiteins gestuurd - stuur hem best ook even door
naar de rest van je ploeg!
Tot 19 augustus!
Kubbspel.be
Met dank aan:

