VRIENDEN / FAMILIE TOERNOOI 1 JUNI 2019
Op Zaterdag 1 Juni zal het 7e Vrienden / Familie toernooi
gespeeld gaan worden bij PV Markeer.
Doel van dit toernooi is om vrienden / familie kennis te
laten maken met het spel petanque.
We zullen die middag een toernooi spelen dat bestaat uit 3
voorgelote partijen. (Na de inschrijf datum zal worden
gekeken hoeveel doublet en of triplet teams er gevormd
gaan worden, dit is afhankelijk van hoeveel
vrienden/families {en hoe groot deze zijn} er mee doen.)
Aanvang toernooi : 13.00 uur
Aanwezig : 12.30 uur.
Inschrijfgeld per persoon is 1,00 euro.
Inschrijven tot en met Donderdag avond 30 Mei.
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TÊTE À TÊTE TOERNOOI 10 Juni 2019
Tevens BBQ na afloop.

Maandag 2e Pinksterdag spelen we weer ons
jaarlijkse Tête à Tête toernooi.
We spelen dan een systeem met directe eliminatie en
poules (de uiteindelijke kampioen(e) heeft dan alles
gewonnen).
Aanvang 11.00 uur.
Aanwezig 10.30 uur.
Inschrijfgeld € 3,00 p.p.
Inschrijven bij de wedstrijdtafel.
Na afloop zal er weer een BBQ zijn. Ook hiervoor
kunt U zich ook inschrijven bij de wedstrijdtafel.
Meedoen aan de BBQ kost voor leden € 7,50 p.p.
Voor niet leden €10,00 p.p.
Inschrijven BBQ kan tot donderdag 13 Mei.
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