
 

 
      

 
Beste Biljartvrienden, 
 

Het bestuur en de leden van  KONINKLIJKE PIETER BREUGEL hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen op het 

 

Driebandentornooi Hubert Boermans 

K.Pieter Breugel B.C. 
 

Zoals jullie weten is ons clubje de laatste 2 jaar niet gespaard gebleven voor verschillende overlijdens zowel spelers als 

echtgenotes van spelers. Zowel de recente dood van Hubert als van Lambert hakt er behoorlijk in. 

Maar we gaan dit jaar toch proberen om weer een mooi tornooi neer te zetten want dit zouden ze zeker en vast gewild 

hebben. Onze kleine club zou jullie daarom weer willen ontmoeten  maar vragen ook wat goede wil van jullie voor 

eventuele fouten. 

Het reglement en de inschrijvingsformulieren als ook de dagen van voorkeur  bevinden zich in een bijlage. 

Ik zou willen vragen om niet te vergeten de dagen  op te geven wanneer jullie het liefst spelen en wanneer niet om 

eventuele omzettingen te vermijden 

De aanvang  is voorzien op dinsdag 15 mei 2018 

Er wordt gespeeld op dinsdag-, woensdag en donderdagavond om 19.30 uur, en op zaterdagavond om  19.30 uur op 2 

biljarts . Het inschrijvingsgeld bedraagt  10euro 

Bij een groot aantal inschrijvingen zal er ook op  vrijdagavond gespeeld worden.  

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door bijgevoegd formulier zo volledig en eerlijk mogelijk in te vullen en  

vóór  zaterdag 28 april 2018  naar een van de  onderstaande adressen  terug te sturen. Nogmaals vergeet de datums dat je 

NIET/wel  kan of op vakantie bent door te geven dan gaan we daar zeker rekening mee proberen te houden en moeten er 

geen of  bijna geen veranderingen gedaan worden want dit is niet leuk zeker niet omdat we nu  met zo weinig zijn. 

Er worden ook dit jaar  poules bij gemaakt om de lagere spelers ook de kans te geven om mee te doen 

 

Gemiddelde t.e.m 0.449→ 8 punten Gemiddelde boven 0.450 t.e.m. 0.499→ 9 punten 

Gemiddelde boven 0.500 t.e.m. 0.549→ 10 punten Gemiddelde boven 0.550 t.e.m. 0.599→ 11 punten 

Gemiddelde boven 0.600 t.e.m. 0.649→ 12 punten Gemiddelde boven 0.650 t.e.m. 0.699→ 13 punten 

Gemiddelde boven 0.700 0 t.e.m. 0.749→ 14 punten Gemiddelde boven 0.750 t.e.m. 0.799→ 15 punten 

Gemiddelde boven 0.800 0 t.e.m. 0.950→ 16 punten  

De spelers die al meegedaan hebben worden door ons berekend 

 

De ingeschreven spelers zullen de kalender persoonlijk toegestuurd krijgen. Gelieve wel een e-mailadres op te geven waar 

dit heen kan gestuurd worden aub. 

 

Te verdelen prijzen zijn dit jaar omhoog getrokken naar: 

-Eerste plaats € 175 

-Tweede plaats € 125 

-Derde plaats €   75 

-Vierde plaats €   50 

  € 375                

 

Inschrijvingen te versturen naar :  Smeets Willy: gsm: 0496/265199          Vanbriel Monique : gsm: 0472/758388                  

     willysmeets50@gmail.com                   monique.vanbriel@gmail.com of   

                                                                mooke@skynet.be   

                                 Luys Frans: gsm: 0477/803538   

                                 francois.luys@skynet.be  

Wij hopen jullie ook dit jaar weer te mogen ontvangen 

                                                     Namens K.Pieter Breugel B.C.    

Koninklijke  

Pieter Breugel B.C. 

“De Wirix” 

Pieter Breugellaan 10 

3990 Peer 

011/63.43.05 
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