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Grootste tweedaagse
krulboltoernooi van Nederland!
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IJzendijke doet van zich spreken. In het kader van het Jaar
van de Tradities houdt bolclub
Molenzicht komend weekend,
zaterdag 25 en zondag 26 juli,
misschien wel het allergrootste
toernooi dat ooit in Nederland is
gehouden. De inzet: de Mauritsbokaal plus geldprijzen waar
men u tegen zet.
Op het sportveld bij het clubgebouw, aan de voet van de ‘molenberg’, hebben vrijwilligers afgelopen dagen maar liefst 17 krulbolbanen aangelegd. Men gebruikte
daarvoor waterdoorlatend rivierzand, zodat de buitenbanen altijd
bespeelbaar blijven, legt verenigingsvoorzitter Piet Pielaat uit.
Het prijzengeld lokt naar verwachting enkele honderden
krulbollers de grens over. Het
aantal Zeeuws-Vlaamse deelnemers wordt geschat op vijftig.
Piet Pielaat: ,,Het prijzenbedrag
kun je vergelijken met een wereldkampioenschap. Zaterdag
stoppen we 500 euro in de prijzenpot, zondag zelfs 1000 euro.’’ Gulle sponsors maken dit
mogelijk.
Overigens wordt er niet alleen
gekrulbold komend weekend, er
worden nog meer volkssporten
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Bij de buitenbanen komt een
feesttent te staan, waar de bollers en andere aanwezigen kunnen verpozen. Zaterdagavond
kan zelfs een dansje worden gemaakt!
Het is de bedoeling om van dit
‘Maurits’toernooi een vierjaarlijkse traditie te maken.
Drs. Bert van Gelder verzorgt zaterdagmiddag 25 juli in het kader van het toernooi in museum
Het Bolwerk een lezing over de
geschiedenis van traditionele
sporten, aanvang 14 uur.
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AIRCO-AANBIEDING

Airco-controle € 25,00
Airco-antigeurbehandeling € 39,00
Airco-service (opnieuw vullen) € 99,00

UW VOORDELEN VAN UW

HANDELSPOORT

HA

1 Gratis Zomerinspectie
2 Gratis Winterinspectie
OF Wintersportcheck
3 APK-keuring
4 Renault Route Service
5 Gratis bandreparatie
6 Ruitreparatie bij overhandiging groene kaart
7 Gratis bijvullen van motorolie, koelvloeistof
en ruitensproeiervloeistof

1 Grati
2 Grati
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3 APK4 Rena
5 Grati
6 Ruitr
7 Grati
en ru

PRIVILÈGE + PR
slechts

€ 39,95
per jaar

HANDELSPOORT

0115 - 612321
Informaticastraat 1, 4538 BT Terneuzen

