
                           

20e Open 3-Bandentoernooi 
 

                                                                                                                          
 

 
 

 
 

 
 

 
Beste biljart(s)ter 

 

Dit jaar wordt van maandag 9  december t/m zaterdag 28 december 2019 
voor de 20e keer het Open 3- Bandentoernooi in Mariaheide gehouden. 

 
Velen spelen elk jaar dit gezellige toernooi en door middel van deze brief nodigen wij 

iedereen uit, Schrijft u zich daarom in voor dit Open 3- Banden toernooi 
 

Deelnemen kan iedereen als hij of zij ouder is dan 16 jaar. 
 

We loten alles door elkaar heen en maken poules van 4 personen naar gelang het 
aantal inschrijvingen.  

 
De aanvang wedstrijden: s’ Middags om 13.00 uur s’Avonds  om 19.30 uur. 

 
Als u mee wilt doen vul dan het inschrijfformulier in en stuur dit voor zaterdag 8 

december naar:  Peer Brouwers cafe@dnbrouwer.nl - 06-53657096 
                      Ruud Sikkers ruud.sikkers@gmail.com  - 06-30019739  

 

Speeldatum voorronde: 
Maandagmiddag 9 december  Dinsdagavond 10 december 

Woensdagmiddag 11 december Woensdagavond 11 december 
Donderdagavond 12 december Vrijdagmiddag 13 december 

Zaterdagavond 14 december  Maandagmiddag 16 december 
Woensdagmiddag 18 december  Woensdagavond 18 december  

Donderdagavond 19 december  Vrijdagmiddag 20 december 
 

De tussenronden worden gespeeld op zaterdagmiddag en –avond 21 december, 
maandagmiddag 23 december, dinsdagmiddag 24 december en vrijdag 27 december 

en de finale wedstrijden op zaterdag 28 december vanaf 13.00 uur. 
Inschrijfgeld is € 10,- per persoon en wordt gebruikt voor een buffetje of iets 

dergelijks tijdens de finale wedstrijden.  
Ook zullen er tijdens de wedstrijden hapjes worden geserveerd. 
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Inschrijfformulier  
Open 3- Bandentoernooi Mariaheide 2019 

 
Deze biljartkampioenschap worden gehouden in Café D`n Brouwer vanaf 

zaterdag 9 december tot en met zaterdag 28 december 2019. 
 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en kan voldaan worden op je eerste 
speelmiddag/avond.  

 

Uw gegevens: 
Voor en Achternaam: 

     

 

Telefoonnummer: 

 

 

Emailadres: 

 

 

Gemiddelde 3-banden: 

 

 

 

Geef duidelijk aan waarop men verhinderd is (hiermee kan alleen rekening 
worden gehouden in de voorrondes van 14 december tot 21 december) 

 

Speeldatum 
 

Aanvang WEL NIET 

Maandagmiddag 
9 december 

13.00 uur   

Dinsdagavond 

10 december 

19.30 uur   

Woensdagmiddag 

11 december 

13.00 uur   

Woensdagavond 
11 december 

19.30 uur   

Donderdagavond 
12 december 

19.30 uur   

Vrijdagmiddag 

13 december  

13.00 uur   

Zaterdagmiddag  

14 december 

13.00 uur   

Maandagmiddag  
16 december  

13.00 uur   

Woensdagmiddag  
18 december   

13.00 uur   

Woensdagavond  

18 december 

19.30 uur   

Donderdagavond  

19 december 

19.30 uur   

Vrijdagmiddag  

20 december  

13.00 uur   

 


