
                                            

         dus iedereen kan mee doen

                   in de Boeg te Buren
  Organisatie biljartver: de Boeg

  Op zaterdag / zondag  14  en  15  januari 2017.
          Aanvang   12.00 u.

       aanvangstijd   12.00   of   13.15   of   14.30   of   15.45   of   17.00 uur.

*  U speelt zaterdagmiddag  minimaal 3 partijtjes
                      en  zondagmiddag minimaal 3 partijtjes.

   * d.m.v. loting wordt u zondag opnieuw ingedeeld.
                * maximaal 10 beurten.

           * aantal caramboles 8 of 10 – 12 – 15 –20 – 25 - 33 etc
   dit hangt af van uw eventueel gemiddelde.

                         *  poule –indeling van 4 personen.
                         *  tijdsduur ca 1.15 uur per poule.
                         *  tijdsvoorkeur zaterdag mogelijk.
                                * toernooi inleg    € 5,00

                             *  Hoofdprijs   € 75,00
                        2de € 50,00  -  3de € 30,00  -  4de € 20,00
                                                    5 t/m 8 plaats      € 10,00

               Opgave bij:
                                    Het bestuur van uw biljartvereniging of bij

  Jan Th. Kiewiet 06-20422828
  Hendrik Engels   06-53723638
  Bart Molenaar 06-46322601



Open klassen biljartkampioenschap in het Jeugdhonk 't Kraaiennest
in Klein Vaarwater.   

                                                           Dus iedereen mag mee doen.

Dit kampioenschap is gebaseerd op regelgeving van KNBB en wordt om 
organisatorische redenen het aantal caramboles terug gebracht naar
 60 %.van het totaal.

     –   17 dec. 2016   zaterdag 6de en 5de klasse
        21 jan.  2017  zaterdag 4de klasse

11 mrt. 2017  zaterdag 3de, 2de  en 1ste  klasse
- beurten maximaal   20
- poule indeling      met 3 of 4 personen
- finales              knock out
- caramboles behaald partij is uit  (mits nabeurt in een poule)
- speelavond zaterdag – avond
- aanvang 19.00 uur
- inleg 5 euro
- prijzen 1ste prijs  30 euro

2de  prijs  20 euro
3de  prijs  15 euro
4de  prijs  10 euro

                Opgave tot één dag voor aanvang  bij uw bestuur of bij 

    Jan Kiewiet   06-20422828
    Hendrik Engels  06-53723638

                                  Bart Molenaar   06-46322601
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