Het 6de Hommelheide Biljarttoernooi,
We gaan weer een biljarttoernooi houden in vakantie Euro park te Susteren in Zuid Limburg.
Deze keer zullen er bij voldoende deelnemers 8 stuks biljarts worden geplaatst in de groten zaal.
2 stuks voor Kader en hoog Libre 4 stuks voor Libre en 2 stuks voor driebanden.
Hieronder vindt u alle informatie:
Adres Hommelheide:
Europarcs Resort Limburg = Landgoed Hommelheide,
Hommelweg 2, 6114 RT Susteren, tel: 046-4492900
Aankomst:
Vrijdag 1 november 2019 14.00 uur.
1e Toernooidag
Vrijdag 1 november 2019 19.00 uur
2e Toernooidag:
Zaterdag 2 november 2019 10.00 uur
3e Toernooidag:
Zondag 3 november 2019 10.30 uur
Locatie toernooi:
Grote zaal bij het restaurant van park Hommelheide
Aantal deelnemers:
circa 56
Aantal biljarts:
8 als boven aangegeven
Vertrek:
Maandag 4 november 2019 uiterlijk om 10.00 uur
SPELERS - toernooiprogramma
Vrijdag om 19.00 uur zullen de kader/hoog libre spelers van start gaan op 2 biljarts.
De driebanden spelers op 2 biljarts en de libre spelers op 4 biljarts
Zaterdag om 10.00 uur en zondag 10.30 uur zullen de wedstrijden worden vervolgd.
een ieder spelt circa 5 wedstrijden het Belgisch systeem zal worden toegepast.
Er wordt niet op kil systeem gespeeld maar op punten en percentage.
Park Hommelheide verzorgt deze keer niet de biljarts met alle toebehoren maar stelt wel
3 prijzen per klasse beschikbaar. Waarbij de Kampioen 1 Huisje gratis huurt voor een
midweek of weekend.
MAASTRICHT - zaterdagprogramma
Voor de vrouwen die het leuk vinden om naar Maastricht te gaan is er een bus geregeld op
zaterdag van circa 10.30uur tot circa 16.30uur. Zo kunnen zij gezellig een dagje doorbrengen
in die prachtige stad aan de Maas.
De kosten zal ik zelf moeten verzorgen, deze komen uit de huur woningen, buffet en deelnemers
bijdragen
VAKANTIEWONINGEN
De prijs van de vakantiewoningen bedraagt 70 € per persoon, inclusief lakenpakket,
toeristenbelasting en schoonmaakbeurt., van de periode van vrijdag 1 november t/m
maandag 10 uur 4 november 2019. Vervolgens betaalt elke deelnemer €.10,-- voor de
totalen kosten en zal er een buffet worden verzorgt voor zaterdag en zondag een half
uur na de wedstrijden in de zaal bij het Restaurant dit voor de prijs van €.22,50
Die personen die zondag niet aan het Buffet deelnemen zullen per persoon €. 7,50
bijdragen voor de totaal kosten bijeen te krijgen.

Men kan een ontbijt in het Verswinkeltje bestellen bij aankomst, dit wordt dan circa 9.uur in de
morgen aan uw huisje gebracht, ook kan men een lunch pakket voor s1 maandags bestellen. De
prijs ie €. 10 euro per ontbijt.
Er kan middags tussen het biljarten van de kaart worden besteld bij het restaurant.
De consumpties gaan met helen en halve muntjes.
Er is bediening in de zaal
Het is de bedoeling dat 1 persoon per huisje contactpersoon wordt en alle gegevens van hem/haar
en de andere gasten aan mij doorgeeft via de mail. Vervolgens geef ik op mijn beurt alles door aan
park Hommelheide. U krijgt dan van mijn alle gegevens door, ik sta dan zelf aan de poort bij
aankomst en reikt uw u sleutel en slagboomkaart aan. Tevens dient de contactpersoon zorg te
dragen voor de betaling e.d.
GRAAG Z.S.M. DOORMAILEN!
Graag ontvang ik op dasgambv@gmail.com de volgende gegevens per huisje:
Contactpersoon:
Adres:
Tel:
Mail:
Aantal personen:
Namen van alle gasten:
Busreis Maastricht aantal personen:
Buffet (verplicht) zaterdag Buffet zondag aantal personen:
ROUTE
Utrecht/Den Bosch/Eindhoven – richting Maastricht en bij afslag Echt eraf.
Door Echt over de spoorbomen tot aan de stoplichten richting Susteren bij afslag Slek links afslaan.
Door Slek heen op het eind rechtsaf naar afslag Hommelheide.
Zie ook: https://www.google.com/maps en geef ‘landgoed Hommelheide’ in.
Graag opgeven voor zaterdag 31 augustus
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn laat het dan zeker even weten.
Ga er vanuit dat het weer en geweldig biljart weekend zal worden.

Hartelijke groet,
G.A.M. Dashorst
Wedstrijdleider Hommelheide

