
pendriebanden klein toernooi

uitnodiging
om deel te nemen aan

zaterdag 11 januari 2020
en

zondag 12 januari 2020
van 10.00  tot 17.30 uur

Biljartcentrum

Biljartcentrum Oegstgeest
De Voscuyl 38a

2341 BJ Oegstgeest

De inschrijving staat open voor KNBB-leden en recreanten. Kleding: casual. 
Kosten deelname: € 10,- contant te betalen op de eerste speeldag.

Zaterdag 11 januari speelt ieder vier wedstrijden, zondag 12 januari in ieder 
geval twee wedstrijden. We sluiten zondag 12 januari af met de beste 8 spelers 
met een kwartfinale, halve finale en een finale. 

Het aantal te maken caramboles is 
afhankelijk van de klasse waarin men 
speelt. Bij geen officieel moyenne beslist de 
wedstrijdleiding. Partijlengte is maximaal 20 
beurten.

Er wordt gespeeld volgens het Belgisch systeem, wat 12 punten voor een 
gewonnen partij geeft en 11 punten voor een gelijkspel (bij uitspelen van de 
partij). De verliezer krijgt volgens het tien-punten systeem tussen 0 en 9 punten.

Het prijzenpakket zal bestaan uit de door ‘BV BCO de beste keus’ beschikbaar 
gestelde wisseltrofee en bekers voor de 1e, 2e en 3e prijs. Geldprijzen zijn er voor 
de beste 8 spelers waarbij de winnaar € 100,- ontvangt, de nummer 2 € 50,-, de 
nummer 3 € 25,- en de nummers 4 t/m 8 ieder € 10,-. Naast de dagprijzen van    
€ 10,- voor de kortste partij per klasse, kunnen deelnemers met het voorspellen 
van de twee juiste finalisten € 50,- winnen. Voor deze ‘Finale Gok’ zijn de beste 8 
deelnemers zelf uiteraard uitgesloten van deelname.

Na vaststelling van het aantal inschrijvingen zal de toernooiopzet gemaakt 
worden en zal aan de deelnemers een uitnodiging per mail worden gezonden 
met daarbij verdere informatie.

Inschrijving via mail: marcelphvandelden@quicknet.nl met vermelding van: 
naam, telefoon, e-mail, bondsnummer (indien bekend) en klasse waarin je speelt 
of moyenne dat bekend is. Voor vragen kun je uiteraard ook altijd even bellen 
naar Marcel van Delden, (06) 46 29 11 59. 

Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 27 december 2019 !

TOERNOOI-INFORMATIE

Max. aantal deelnemers is 40 personen. Wees er snel bij !! 

Extra klasse 1,000 en hoger

Hoofdklasse 0.750 - 1.000

1e klasse 0,550 - 0,750

2e klasse 0,400 - 0,550

3e klasse tot 0,400
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