
Boekingsinformatie 
Fijn dat we u mogen verwelkomen tijdens het WK in september! Het veld zal vrij toegankelijk 
zijn voor iedereen  hiervoor is accreditatie dus niet nodig. Komt u de hele week en wilt u 
gebruik maken van onze slaap- en cateringfaciliteiten, lees dan onderstaande informatie.  
 
Wedstrijdaccreditatie 
Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich te accrediteren via de TWIF. Dit kan via de website 
van de TWIF: www.tugofwar-twif.org.  
 

r Holten.  
 
Aanmelden voor accommodatie en catering*.  
Wij bieden een Full Package aan. Dit pakket is inclusief de wedstrijdaccreditatie (voor 
deelnemers) en geeft toegang tot ontbijt/diner van woensdagavond t/m maandagochtend 
en accommodatie voor de gehele week. Let op: exclusief lunch** ,= borg voor het 
huisje per persoon. 
 

 
We bieden een vroegboeking 
binnen te zijn voor 1 mei 2022.  
Borg en ploegengeld wordt later apart gefactureerd.  
 
**Wij bieden geen lunch aan in het pakket. Op het terrein zal een uitgebreide food area zijn 
waar een lekkere lunch gehaald kan worden.  
 
Wij werken met een inventarisatiesysteem genaamd EvA. Via dit systeem kan een 
contactpersoon van de groep aangeven:  
- welke personen komen; 
- welke dagen jullie aanwezig zullen zijn; 
- of slaapplekken gewenst zijn; 
- welke dagen jullie mee eten; 
- eventuele dieetwensen + allergieën.  
 
 
 
 



Al aangemeld via de TWIF? Stuur dan een mail naar info@tugofwarholten.nl voor 
accommodatie en catering. Wij sturen een link om EvA in te vullen naar de contactpersoon 
van de groep. De al bekende informatie die wij via de TWIF verkregen hebben, zoals namen 
van de sporters, hebben wij dan vast ingevuld. De deadline voor het invullen van EvA is 1 
augustus 2022. 
 
Nog niet via de TWIF aangemeld? Het is mogelijk om vast aantallen door te geven zodat wij 
een slaapplek voor je kunnen reserveren. Dit doe je via info@tugofwarholten.nl. De 
accreditatie is echter persoonsgebonden dus voor de definitieve aanvraag dient EvA volledig 
ingevuld te zijn. De deadline voor het invullen van EvA is 1 augustus 2022. 
 
  
*Speciaal voor de Nederlandse Touwtrekploegen bieden wij ook de optie om gebruik te 
maken van de catering (zonder accommodatie). Schuif aan bij het goed verzorgde diner 
aansluitend aan de wedstrijd. Deze Dinner Only 
per dag. Dit pakket kan voor meerdere dagen geboekt worden.  
 
 


