Datum

16 mei 2014

Behandeld door

Paulo Gonçalves

Telefoonnummer

0646628767

E-mail

p.goncalves@amsterdam.nl

Onderwerp

Uitnodiging IBF Selectie (Sparren).

Beste IBF lid,
Op 3 en 4 oktober 2015 wordt in Duitsland de World Open Championship gehouden.
IBF Nederland, met zijn Bondscoach Bé Olthoff (en assistent-coach Paulo Gonçalves) hebben
als doelstelling twee heren- en één á twee dames teams af te vaardigen namens Nederland.
Met veel enthousiasme nodigen wij jou dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure
voor het Nederlandse team (Fights). Wij bieden jou de kans een unieke ervaring op te doen met
het team en Nederland te vertegenwoordigen op een internationaal podium.
Deelname.
Wij zoeken gemotiveerde (vecht)sporters met een goede instelling, die in dienst van het team
willen staan en niet “bang” zijn om hard te trainen en wedstrijden te draaien.
Wil jij kans maken geselecteerd te worden om Nederland te vertegenwoordigen op het WK 2015
te Duitsland? Stuur dan een e-mail met jouw gegevens op!
Wat:

Kleuren (pas)foto
Volledige naam
NAW gegevens
Geboorte datum
Gewicht

Wanneer:

Behaalde (relevante) wedstrijd resultaten van de afgelopen 3 jaar
Uiterlijk 31 mei 2014

Aan:

Bé Olthof karateolthoff@msn.com
Cc: Paulo Gonçalves p.goncalves@amsterdam.nl

Uiteindelijke selectie en bijbehorende criteria.
De voornaamste voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn: je bent 16 jaar of ouder, je bent
lid van de IBF, je hebt de jaarcontributie betaald en je bent in het bezit van minimaal een bruine
band (in de sport die jij beoefent). Vervolgens wordt op basis van een aantal andere criteria
beoordeeld of jij deel gaat uitmaken van de uiteindelijke selectie en in welk team.
De criteria zullen door de Bondscoach op de eerst volgende training uitgelegd worden.
Vragen.
Heb je vragen of suggesties spreek ons aan op de trainingen of meld die via de mail.
Met sportieve groet,
e

Bé Olthoff (6 dan Shotokan Karate)
Bondscoach Fights
Tel:
06 275 916 12
E-mail: karateolthoff@msn.com

