
35e Kersttoernooi biljarten - 2021 
 

Dit jaar organiseert biljartvereniging Ons Huis voor de 35e keer het traditionele kersttoernooi biljarten voor 

teams bestaande uit buren, families, vrienden, bedrijven etc. Ieder team bestaat uit tenminste 3 doch max. 8 

personen. Per wedstrijd spelen 3 verschillende spelers allen 1 partij en mogen per team max. 2 spelers 

opgesteld worden van 100 car. of meer. Voor alle actuele informatie kijk op www.bvonshuis.nl 

 

Gemeente Aalten heeft ons goedkeuring verleend voor dit toernooi, onder voorwaarde van de bekende 

regels. Gastheer Joop Peppelman kan u dus verzoeken een geldig coronatoegangsbewijs te tonen. 
  

Het inschrijfgeld is onveranderd Euro 40.- per team ongeacht het aantal spelers, doch max. 8. Waar mogelijk 

spelen we door de week per avond 1 ronde vanaf 19u en anders (vrij)dagen dubbele ronden om resp. 18u en 

aansluitend vanaf ca. 20.30u. Indien het schema hier om vraagt, kan er ook overdag vanaf 11u op enkele 

zaterdagen worden gespeeld. We starten vanaf vrijdag 12 november en finales staan gepland eind december. 

 

Inschrijven is mogelijk tot en met uiterlijk woensdag 27 oktober a.s. 
 

De inschrijfformulieren kunt u inleveren aan de bar van sportcafé de Peppel in Dinxperlo of bij: 

 

➢ C. te Beest, Terborgseweg 36C, 7084 AE Breedenbroek / email: c.tebeest@bvonshuis.nl   

➢ B. Veldhuis, Hoge Veld 24, 7091 VH Dinxperlo 

 

Vul aub naar redelijkheid data van verhindering in zoals overige competities, kerstborrels etc. 

 
Teamnaam: Adres: 

Teamleider: 

 

Telefoon: 

 

Geef als (KNBB) speler niet het aantal te maken car. maar uw huidig te hanteren MOYENNE op ! 
 

  KNBB lid Moyenne Ons team kan volgende data NIET 

Speler 1  

 

ja/nee   

Speler 2  

 

ja/nee   

Speler 3  

 

ja/nee   

Speler 4  

 

ja/nee   

Speler 5  

 

ja/nee   

Speler 6  

 

ja/nee   

Speler 7  

 

ja/nee   

Speler 8  

 

ja/nee   

 
In het kader van de AVG privacywet hanteren we het volgende beleid: ten aanzien van dit toernooi worden uw persoonlijke 

gegevens strikt gebruikt voor publicatie van uitslagen, standen, wetenswaardigheden en gegevens van teamleiders. Indien u 

hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit voor sluiting inschrijving van het toernooi bij de teamopgave kenbaar te maken. 

 

Kijk voor meer informatie ook op www.bvonshuis.nl of www.facebook.com/bvonshuiskersttoernooi 

http://www.bvonshuis.nl/
http://www.bvonshuis.nl/

