
          

    

 

Vier Kernen Biljarttoernooi Libre Najaar 2022 
Het toernooi wordt gehouden van 3 t/m 15 oktober 2022 in Wijkaccommodatie de Wester, Havikstraat 1 te Mill. 
Deelnemers tot een moyenne van 4,00 (libre) kunnen inschrijven. Deelnemers worden ingedeeld in een klasse A 
en klasse B. Elke deelnemer speelt in de poule 4 partijen verdeeld over 2 dagen/dagdelen. Er wordt gespeeld 
volgens het 10 punten systeem. Voor nieuwe deelnemers (of 3 jaar geen deelnemer) dan geldt de 10% regeling 
(zie *). Op zaterdag 15 oktober vanaf 10:00u worden de finalerondes gespeeld die tot ca.16:00u zullen duren. 
Voor een lunch wordt gezorgd. De kosten voor deelname bedragen €5,- te voldoen voorafgaand aan het spelen 
van de 1ste poulewedstrijd. Voor deelnemers die finalerondes bereiken (kwart-, halve- en finalewedstrijden) 
worden diverse prijzen beschikbaar gesteld. 

Opgave voor deelname is mogelijk tot vrijdag 23 september 2022, bij voorkeur digitaal, via de mail, facebook 

of de website van de Wester http://www.dewestermill.nl/. Na verzending ontvangt u een bevestiging van 
uw opgave in uw mailbox **). Opgave is ook mogelijk middels onderstaande opgaveformulier en dit bezorgen 
in de brievenbus bij de Wester. 

*) De 10%-regeling houdt in dat als na de 4 poulewedstrijden het 
gespeelde moyenne >110% dat dan het aantal wedstrijdpunten 
evenredig gekort wordt. Voor nieuwe spelers die het opgeven 
moyenne via biljartpoint.nl kunnen aantonen geldt dit niet. 

**) De ontvangen bevestiging kan als mogelijke "ongewenste mail" 
of "spam" aangemerkt worden. Zet dit voor deze mail uit. Let hier 
op, en mocht u geen bevestiging krijgen controleer het ingevulde e-
mailadres of verstuur een papieren versie. 

Voor vragen, bel iemand van de Biljartcommissie ’t Westerlaken: Harry van der Linden (06-22194472), Gerry de 
Haan-Verberk (06-25115807), Wim Linders (06-16254769), Henk de Klein (06-16628554) of Ton Gerrits (06-
29266401) of stuur de vraag per mail aan hetwesterlaken@dewestermill.nl .  

Biljartcommissie ’t Westerlaken. 

 

 

 

Opgaveformulier Vier Kernen Biljarttoernooi Libre Najaar 2022 in de Wester: 

Voor & Achternaam:  

Adres en Plaats:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

Gemiddelde (libre):  

Opmerking:  

NM=13:00u tot ca.16:00u en AV=19:00u tot ca.22:00u. Zet X bij de datum als je dan verhinderd bent! 

Ma. 
3/10 
AV 

Di. 
4/10 
NM 

Di. 
4/10 
AV 

Wo. 
5/10 
NM 

Wo. 
5/10 
AV 

Do. 
6/10 
NM 

Vr. 
7/10 
NM 

Ma. 
10/10 
AV 

Wo. 
12/10 
NM 

Do. 
13/10 
NM 

Do. 
13/10 
AV 

Vr. 
14/10 
NM 

Za. 15/10 
Finaledag 
10u - 16u. 

             

Opm.: Bij veel verhinderingen is het risico dat deelname uitgesloten wordt. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewestermill.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cda704f868a6346cfb97608d9f47d51d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637809641353049279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x49UzjIEj5IYqfU6vF5orP4TjbzisC8hvQpfZQ8%2BkTE%3D&reserved=0
mailto:hetwesterlaken@dewestermill.nl

