Informatie GRATIS evenementen Topsportcentrum Almere
Voor het bestellen van gratis kaarten gelden een paar spelregels:
► Kaarten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van Almere.*
► Per evenement is er een maximum aantal aan te vragen kaarten per persoon.
► Voor elk evenement is slechts een gelimiteerd aantal gratis kaarten beschikbaar en
op = op. Dus bestel op tijd!
* Bestelgegevens worden gecontroleerd.

Nog niet alle evenementen staan op de kalender. Houd de website in de gaten, want in
de loop van de jubileumperiode (oktober 2017 t/m september 2018) komen er nieuwe
evenementen met gratis kaarten bij.
Heeft u vragen over deze
topsportcentrum@almere.nl.
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Yonex Dutch Open Badminton
De Yonex Dutch Open is het enige Badminton Grand Prix-toernooi dat in Nederland
plaatsvindt en wordt dit jaar voor de 69e keer gehouden. Een toernooi vol traditie met
sterke vertegenwoordiging uit Europa en Azië. Ook de Nederlandse toppers zijn weer
van de partij en strijden mee om een prijzenpot van $65.000.
Uiterlijke besteldatum**: zondag 8 oktober 2017.
Dag
Data
Woensdag 11 oktober 2017
Donderdag 12 oktober 2017

Tijden
09.00 – 23.00 uur
09.00 – 23.00 uur

Kijk voor meer informatie over het evenement op: www.dutchopen.nl.

Rembrandt Cup (dansen)
De Rembrandt Cup is onderdeel van WDSF World Open en wordt georganiseerd
door NADB. Dansers van alle leeftijden en van de hele wereld komen naar Almere om
deel te nemen aan de Rembrandt Cup.
Voor zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober zijn geen gratis kaarten meer
beschikbaar. Bij de organiserende bond kunnen voor deze dagen kaarten gekocht
worden.
Uiterlijke besteldatum**: woensdag 18 oktober 2017.
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Data
20 oktober 2017
21 oktober 2017 (geen gratis kaarten meer beschikbaar)
22 oktober 2017 (geen gratis kaarten meer beschikbaar)

Tijden
10:00 uur t/m 23:00 uur
10:30 uur t/m 00:00 uur
09:00 uur t/m 22:00 uur

Kijk voor kaarten voor zaterdag 21 en zondag 22 oktober (tegen betaling) en meer
informatie over het evenement op: www.hollandmasters.nl/rembrandt-cup.

Dutch Open for Youth Karate
De (internationale) deelnemers aan deze wedstrijd zijn jeugd, cadetten, junioren en
U21, kata en kumite.
Uiterlijke besteldatum**: woensdag 15 november 2017.
Dag
Zaterdag
Zondag

Data
18 november 2017
19 november 2017

Tijden
n.n.b.
n.n.b.

Kijk voor meer informatie over het evenement op: www.kbn.nl.
WK kwalificatiewedstrijd basketball Nederland – Kroatië
Na een dikke 111-37 overwinning op Albanië in de pre-kwalificatie heeft Nederland
zich geplaatst voor het WK Kwalificatietoernooi voor de FIBA 2019 World Cup. In
een zware poule met Kroatië, Italië en Roemenië begint Nederland op 23 november
thuis tegen Kroatië.
Er zijn voor de kwalificatiewedstrijd geen gratis kaarten meer beschikbaar. Bij de
organiserende bond kunnen kaarten gekocht worden.

Kijk voor kaarten (tegen betaling) en meer informatie over het evenement op:
www.oranjebasketball.com of www.basketball.nl.
Dag
Vrijdag

Data
24 november 2017 (geen gratis kaarten meer beschikbaar)

Aanvang
20:00 uur

** Uiterlijke besteldatum is van toepassing in verband met verwerkingstijd van de bestelling.

