Biljart evenementen de komende tijd in Café biljart de Merel
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen tel. na 20.00 uur. 0297-263562 b.g.g. 0297-264159 E-mail thcw@xs4all.nl

Zondag 17 dec. 2017 Prijsbiljarten in Café biljart de Merel, voor degene die niets te doen
hebben of er gewoon even tussenuit willen. Als er genoeg deelnemers zijn kunnen we starten
met een lage poule en een hoge poule. Ook dames zijn van harte welkom. Er zijn fraaie
prijzen te winnen. Aanvang 14.30 uur.
Kader spelers en boven 5 moyenne spelers kunnen niet meedoen
Zesballen toernooi in 2018 in Café biljart de Merel
De voorronden zijn op: Vrijdag
12-26
Januari van 20.00 tot 23.00 uur.
Zaterdag 13-20-27 Januari van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag
14-21
Januari van 14.00 tot 17.00 uur.
Er zijn drie poules, C 15 en 25 car. B 35 en 50 car. A 75 en 100 car.
De finale zal gespeeld worden op zaterdag 27 januari vanaf 19.00 uur waarna de
prijsuitreiking zal plaatsvinden. Er zijn zeer fraaie prijzen te winnen.
Iedereen kan meedoen, behalve kader en spelers boven 5 gemiddeld, geen biljartkunde
vereist.
Driebanden toernooi 2018 in Café biljart de Merel
Voorronden: Zondag 28 januari aanvang 14.00 uur.
Zaterdag 3-10-17-24 Februari en zondag 4-11-18-25 Februari, aanvang 14.00 uur
Zaterdag 3-17 Maart en zondag 4-18 Maart, aanvang 14.00 uur.
Kwartfinales: Zaterdag 24 en zondag 25 Maart.
En zaterdag 7 April en zondag 8 April aanvang 14.00 uur.
Halve finales: Zaterdag 14 en zondag 15 April, aanvang 14.00 uur.
Finale: Zaterdag 21 en zondag 22 April, aanvang 14.00 uur daarna de prijsuitreiking.
Open Ronde Venen Biljartkampioenschap 2018 in Café biljart de Merel
Vrijdag 9 zaterdag 10 en zondag 11 maart. Verdere mededelingen over dit toernooi volgen.
nog. Libre speler/sters vanaf 0,60 moy. zijn welkom. Ook dames zijn welkom.
Voor meer informatie of opgave, prijsbiljarten, 6 ballentoernooi, 3 bandentoernooi en
O.R.V.biljartkampioenschap, in bovenstaand café of de vermelde telefoonnummers.
Prijsklaverjassen in Café biljart de Merel 2017-2018
Hebt u zin om gezellig op een vrijdagavond te klaverjassen?
Dat kan, voor informatie gewoon even bellen naar de Merel, zie boven.
We starten in 2017 met het O.R.V. klaverjas kampioenschap op vrijdag 15 sept.
Dan de vrijdagen op: 2017 29 sept, 13 en 27 okt.,10 en 24 nov.,8 en 22 dec., in 2018 de
vrijdagen op: 5 en 19 jan.,2 en 16 febr.,2,16 en 30 maart,13 april,11 en 25 mei,8 en 22
juni en 6 juli . Dit alles onder voorbehoud.

