
Biljartvereniging D.O.S. K.N.B.B.
Sinds 1 april 1967 Koninklijk goedgekeurd

Biljartvereniging D.O.S.
Veenburgerweg 15
8051 CG Hattem

https://www.doshattembiljart.nl

Hattem, 10 augustus 2022

Onderwerp: Inschrijvingstermijn DOS-driebandentoernooi 2022

Beste biljartliefhebbers,

Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan het jaarlijkse driebandentoernooi van
D.O.S. Hattem. Dit jaar wordt ons toernooi gespeeld op: Zondag 28 augustus 2022
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur.

Iedereen kan meedoen. Dus spelers van alle denkbare niveaus zijn (van harte) welkom!
Er wordt gespeeld volgens een Belgisch puntensysteem van 0 tot 4 partijpunten, met als
BONUS een 5e punt. Dat extra punt kan alléén worden verdiend als je zowel de trekstoot als
de partij wint én boven je gemiddelde hebt gespeeld.

Het bijgevoegde inschrijfformulier kan tot 21 augustus 2022 worden ingeleverd bij de
wedstrijdleiding. Wij hopen dat het ook dit jaar weer een erg leuk en gezellig toernooi wordt.

De opzet van het DOS-driebandentoernooi 2022:

� Maximaal 35 deelnemers op de kleine wedstrijdtafels

� Maximaal 16 deelnemers op de grote wedstrijdtafels

� De wedstrijdleiding deelt de spelers in naar opgegeven tafelvoorkeuren, voor zover
hiermee een compleet deelnemersveld kan worden verkregen op beide tafels.
In een extreem geval kan een speler dus gevraagd worden om te spelen op een
ander tafelformaat dan zijn/haar voorkeur.

� Het moyenne dat een speler opgeeft, vormt slechts een indicatie voor het aantal te
maken caramboles. De wedstrijdleiding is vrij om een speler iets hoger of iets lager in
te delen wanneer zij daar een duidelijke aanleiding voor ziet.

� Het wedstrijdprogramma wordt uitgedeeld bij aanvang van het toernooi

� De kosten voor inschrijving zijn dit jaar € 7,50

� Het totale inschrijfgeld is het prijzengeld voor de beste 3 spelers op beide tafels

Graag vernemen we op het bijgaande inschrijfformulier of je deelneemt aan ons toernooi.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdleiding Biljartvereniging D.O.S.

https://www.doshattembiljart.nl/
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Inschrijfformulier

In te leveren vóór 21 augustus 2022 aan:

Biljartvereniging D.O.S. Hattem
t.a.v. Wedstrijdleiding Driebandentoernooi 2022
Veenburgerweg 15
8051 CG Hattem

Opgave kan ook per e-mail: doswedstrijdleiding@kpnmail.nl
Vermeld dan wel alle benodigde gegevens zoals hieronder ook gevraagd.

Naam

Straat

Postcode

Plaats

E-mail

Telefoon

Voorkeur O Grote tafel                               O Kleine tafel:

Moyenne   …………..                 Moyenne    ………………

PRIVACY STATEMENT:
Alle persoonsgegevens binnen de vereniging DOS worden bij uitsluiting gebruikt voor
verenigingsactiviteiten als wedstrijden c.a. Deze persoonsgegevens zullen we nooit aan
bedrijven en instellingen verstrekken anders dan binnen het terrein waar wij als
biljartvereniging opereren.
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