Het 5de Hommelheide Biljarttoernooi
Vrijdag 2 tot maandag 5 november 2018
Beste biljartvrienden en -vriendinnen.
Mijn vrouw Jopie en ik hebben in ons recreatiepark Euro Parcs Resort Limburg (Hommelheide) te
Susteren een zeer prettig onderhoud gehad met de parkbeheerder. Hij vroeg Jopie en mij om toch
weer het biljarttoernooi te organiseren. Hij heeft ons ook meerdere keren uitgelegd waarom het
verleden jaar is misgelopen.
Mede vanwege het feit dat velen van jullie mij hebben aangesproken met de vraag of we dit jaar
weer naar Limburg zouden gaan hebben wij uiteindelijk besloten om toch voor de 5e keer het
gezellige toernooi te organiseren. Ik zal ook weer de moeite doen om het tot een fijn toernooi te
maken met behulp van uw sportieve en gezellige deelneming.
Daar het park er financieel niet mee uitkwam de afgelopen keren (onkosten huren 7 biljarts en
busreis Maastricht en verdere kleine kosten) heb ik besloten om een all-in prijs te maken.
De totaalprijs wordt € 125,- per persoon. Hierbij is inbegrepen:
- huur van een huisje van vrijdag 2 nov. vanaf 14.00 uur t/m maandag 5 nov. 10.00 uur
- 2 x avondmaaltijd bestaande uit een warm/koud buffet op zaterdag en zondag in het restaurant
- bus naar Maastricht voor de dames op zaterdag.
Op deze manier kunnen we het toernooi dezelfde glans geven.
Let op: het ontbijt is dit keer NIET inbegrepen.
Het buffet zal zaterdag gelijk na de wedstrijden zijn, van 18.00 uur t/m 20.00 uur
en zondag gelijk na de prijsuitreiking, circa 17.00 uur t/m 19.00 uur.
Indien u zich wilt opgeven voor een buffet op vrijdag (17.00 uur t/m 19.00 uur) kan dit tegen een
meerprijs van € 21,50 per persoon.
U kunt mij net als voorgaande jaren een mail sturen met uw: naam – adres – telefoonnummer –
aantal personen en of u wel of niet deelneemt aan het buffet op vrijdagavond.
! Uiterste inschrijfdatum : zaterdag 15 september !
Pas nadat alles rond is geef ik u mijn rekeningnummer en maakt u het bedrag aan mij over
(graag vóór zaterdag 13 oktober).

De biljartwedstrijden worden zoals gewoonlijk in 3 klassen onderverdeeld:
1.
2.
3.

Kader met Hoog Libre vanaf 3,50 moyenne
Libre tot 3,50 moy
Driebanden

U speelt allen:
Vrijdagavond: 1 wedstrijd vanaf 19.00 uur
Zaterdag: 3 wedstrijden vanaf 10.00 uur
Zondag: vanaf 10.30 uur spelen we allemaal nog 1 wedstrijd van de 1ste t/m de laatste plaats.
Ook zal er per wedstrijd 1 schrijver zijn en de spelers zullen zelf voor elkaar tellen, zodat u niet 4
maar 2 partijen telt en schrijft, zodat u ook nog wat tijd over hebt voor uzelf.
De prijsuitreiking zal na de wedstrijden van zondag plaatsvinden in de grote zaal.
De 1e prijs per klasse bestaat uit 1 weekend een huisje van 4 personen, buiten het hoogseizoen.
Zoals voorgaande jaren zijn er uiteraard ook nog 2e en 3e prijzen.
We hopen dat u allemaal weer enthousiast inschrijft voor dit unieke toernooi.
Met sportieve groet,
Gerard en Jopie Dashorst

