BILJARTCLUB " DE MEREL" organiseert wederom
GROOTS ZES BALLEN TOERNOOI 2018
De voorronden start op:
vrijdag 12 - 26 januari van 20.00 uur tot 23.00 uur.
zaterdag 13-20-27 januari van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Zondag 14-21 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Er zal weer met zesballen gespeeld worden in Café " De Merel " te Vinkeveen.
Zaterdag 27 januari kunnen er nog pogingen gedaan worden van 14.00 uur tot 18.00
uur,
waarna om 19.30 uur de FINALES starten. Dit alles om zeer fraaie prijzen.

Zowel Dames als Heren zijn van harte welkom.
Kader en spelers hoger dan 5 moyenne kunnen hieraan niet meedoen.
Geen biljartkunde vereist.

WAT IS EEN ZESBALLENTOERNOOI ?
Je speelt met 1 rode en 5 witte ballen. Je stoot steeds met de rode bal.
De rode bal moet dan minstens 2 witte ballen raken. Lukt dit, dan levert dat 1 punt
op, je wacht tot alle ballen stil liggen en dan probeer je met de rode bal weer
minstens 2 witte ballen te raken enz. Op deze wijze probeer je een zo veel mogelijk
punten te scoren. Op het moment dat je geen of maar 1 witte bal raakt, stop je en is
je poging voorbij.
Je speelt dus zonder tegenstander. Een poging wil dus zeggen, zoveel mogelijk
punten scoren zonder onderbreking. Elke poging kost Euro 1,20 de finale pogingen
zijn gratis.
Er zijn drie groepen .
A) 75 en 100 car. B) 35 en 50 car. C) 15 en 25 car.

Je hoeft je niet van te voren op te geven, je komt gewoon binnen, meld je bij de
wedstrijdleiding of aan de bar en dan gaat alles vanzelf.

Tot ziens op het zesballen toernooi en succes toegewenst door,
Biljartclub " De Merel ".
Café de Merel - Arkenpark Mur 43 - 3645 EH Vinkeveen
Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-264159 of E-mail thcw@xs4all.nl

