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Zeeland, mei 2019, 

 

 

Aan de deelnemende Verenigingen en individuele NFN leden 

 

Naturistenvereniging “De Peelrand” nodigt jullie hierbij uit voor het 27e PEELRAND  

3 LANDEN PETANQUE TOERNOOI, dat op zaterdag 21 en zondag 22 september op het 

terrein van de Peelrand zal worden gehouden. 

 

Het toernooi begint op zaterdag 21 september om 09:00 uur. Zondag 22 september 

wordt het toernooi om 09:30 uur voortgezet. De finale is gepland op zondag rond 14:00 

uur (afhankelijk van de nog te spelen wedstrijden). 

 

Aan het toernooi worden uitsluitend leden van naturistenverenigingen en individuele NFN 

leden toegelaten, die in het bezit zijn van een jaarkaart met een geldig zegel. 

 

Er wordt gespeeld met gemengde doubletten volgens de regels van de N.J.B.B. 

 

Uitgenodigd voor dit toernooi worden verenigingen en individuele NFN leden afkomstig 

uit Duitsland, België en Nederland. 

 

Voor deelname aan het toernooi vragen wij een bijdrage van € 2,50 per persoon. Aan het 

verblijf op ons terrein is de bijdrage gesteld op € 20,00.  

Aankomst vrijdag 20 september vanaf 10.00 uur tot maandag 23 september 10.00 uur. 

Eerder komen of later vertrekken is mogelijk. In dat geval wordt u het normale tarief 

voor verblijf in rekening gebracht. 

 

Op vrijdagavond is de aanmelding in de kantine (tussen 19:30 uur en 21:00 uur). De 

afrekening van alle gebruikte consumpties en eten vindt plaats middels de reeds bekende 

passen van LE CREDIT SPORTIF. 

De passen worden door de receptie bij binnenkomst aan jullie verstrekt. 

De afrekening van het weekend, de pas van Le credit Sportif en eventueel voor het 

meerdere verblijf, wordt door de receptie van de Peelrand verzorgd. 

 

Fotograferen en het zichtbaar dragen van piercings in de primaire 

geslachtskenmerken zijn op ons terrein niet toegestaan.  

 

Gedurende het hele weekend zijn er broodjes, snacks, soep en een warme maaltijd op de 

zaterdag verkrijgbaar. 

 

Wij hopen dat dit toernooi met een internationaal karakter wederom een succes zal zijn. 

 

Namens de Peelrand 

 

Cissy van Kilsdonk en Ad van Sluisveld 


