BELGISCH KAMPIOENSCHAP KUBB 2017
Boeren blink op den vlegel, buitenlui scherp de sikkel en kubbers borstel den werpstok. De
grote krachtmeting der kubbistische klasbakken, het Belgisch Kampioenschap, staat weer
voor de deur.
Na een succesvolle 10e editie volgt er dit jaar de 11de editie van het Belgisch Kampioenschap
Kubb! Opnieuw zullen jullie de kans krijgen om je te meten met de beste kubbploegen van
het land tijdens dit absolute hoogtepunt voor ‘Kubbend’ België.
We kozen dit jaar opnieuw voor de tot op de millimeter perfect gemaaide grasterreinen van
het Domein Osbroek te Aalst. Geheel toevallig ligt deze stede ongeveer in het midden van
het land. Dankzij deze geografische toevalligheid kunnen we teams van West-Vleteren tot
Ciney over Westmalle van harte welkom heten op het Belgisch Kampioenschap Kubb.
Samen met het geweldige Aalsterse stadsteam, de medewerkers en alle aanwezige teams
hopen wij er een feestelijke editie van te maken die nog eonenlang in het collectieve
geheugen gebrand zal staan.
Wij ontvangen jullie graag op zaterdag 19 augustus, waar je zal mogen genieten van een
perfect kubb-speelbare grasmat, de aangename geur van koffie, een bar waar de drank op
jullie wacht en niet andersom, ruim voldoende catering waardoor je de dagen daarna geen
eten meer wil zien, feestelijke randanimatie, een onberispelijk speelschema met schitterende
playlist en een fabelachtige ceremonie,… Maar bovenal willen wij dat iedereen genoeg
spelplezier mag beleven waar fair-play hoog in het vaandel wordt gedragen en dat we op het
einde van de dag kunnen zeggen dat het een hoogdag was voor ‘Kubbend’ België!

INSCHRIJVING!
Het Belgisch Kampioenschap Kubb staat open voor alle Belgische teams. Een team
bestaat uit minstens 6 (zes) leden. Als jouw team vorig jaar heeft deelgenomen aan het BK,
dan kan je ook dit jaar zonder probleem online inschrijven en wel uitgerekend vanaf
maandag 01 mei 2017 via http://kubbspel.be/inhoud/belgisch-kampioenschap-2017
Wij vragen wel om tegelijkertijd met jullie inschrijving het startgeld van € 45 (vijfenveertig
euro) per deelnemend team over te maken op het vermelde rekeningnummer op naam van
Kubbspel.be. Op de website van Kubbspel.be zal je dan vervolgens de status van jouw
inschrijving kunnen volgen. Opgelet: pas na ontvangst van jullie betaling kan de inschrijving
definitief bevestigd worden!
Wij danken jullie op voorhand voor de welwillende medewerking en raden je aan om voor
alle verdere informatie regelmatig onze website www.kubbspel.be en onze Facebookpagina www.facebook.com/kubbspel te checken. Jullie kunnen ook steeds een mailtje
sturen naar info@kubbspel.be!

ORGANISATIETEAM
Langs deze weg wenst het BK-organisatieteam (Kubbspel.be & FROS) een algemene en
dringende oproep te doen aan alle bereidwillige kubbers die een handje zouden willen
toesteken in deze aanzienlijke BK-organisatie.
Ben je vrij op zaterdag 19 augustus 2017 zelf of kom je inwerpen (lees: helpen) de dagen
ervoor (voor de opbouw), laat dit gerust weten via info@kubbspel.be!
Voilà, de organisatie kijkt met spanning jullie prompte inschrijving tegemoet en wenst
iedereen vooral veel voorbereidend (spel)plezier maar ook een bijzonder aangename BKdag!
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