Biljarten D.I.O./Cafe Biljart de Merel

Groots regionaal DRIEBANDENTOERNOOI 2020
Biljartclub D.I.O. en Cafe "De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende
Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van elke
pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool
plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld
voor de eindoverwinning. Hoofdprijs t.w.v. ongeveer 200,00 euro.De bedoeling is om de
kampioen van vorig jaar Richard van Kolck te verslaan , wat echt niet mee zal vallen . Dit
toernooi zal mede gesponsord worden door Restaurant De Haven herenweg 276 3645DX
Vinkeveen tel. 0297-265308 .
Heeft u een voorkeur voor bepaalde data, maak dit dan telefonisch of per mail kenbaar, zie onder.
Voorronden; zondag 26 januari ,zaterdagen 1-8-15-22-29 en de zondagen 2-9-16-23 februari
aanvang14.00uur.Zondag 1,zaterdag 7 en zondag 8 maart aanvang 14.00uur.
Indien u bij de eerste twee van de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te houden, dat de
kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 21 maart, zondag 22 maart, zaterdag 28 maart en
zondag 29 maart de aanvang is om 14.00uur.
De halve finales worden gespeeld op zaterdag 4 april en zondag 5 april aanvang 14.00 uur.
En de finale vindt plaats op zaterdag 18 april en zondag 19 april aanvang 14.00 uur direct
gevolgd door de prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen € 15,00 per persoon. Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in
elke ronde.
Heeft u nog vragen, neem dan kontakt op met Café "De Merel". Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen
Tel. 0297-263562 of 0297-264159 mailen kan ook cafè de merel thcw@xs4all.
Tot slot wensen wij u een gezellig en sportief toernooi.
Met vriendelijke groet,
Biljartclub D.I.O./Café "De Merel"
INSCHRIJFFORMULIER
Voorronden 3-bandentoernooi 2020
Zondag 26 januari
Zaterdag 1 februari
Zondag 2 februari
Zaterdag 8 februari
Zondag 9 februari

Zaterdag 15 februari
Zondag 16 februari
Zaterdag 22 februari
Zondag 23 februari

Zaterdag 29 februari
Zondag 1 maart
Zaterdag 7 maart
Zondag 8 maart

Kruis of markeer in bovenstaand overzicht liefst meer dan èèn datum aan wanneer je kunt/wilt
spelen en stuur het terug en vergeet niet onderstaande lijst in te vullen. Je kunt ook bellen naar
Cafè de Merel na 20.00 uur. Dit toernooi wordt gesponsord door

Restaurant de Haven, Herenweg 276, 3645 DX Vinkeveen, tel. 0297-265308
Voor en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Mobiel teleoonnummer
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