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Goed om weten over onze biljartclub
CLUBN
Na het afsluiten van onze proefhandicap vrijspel kennen onze leden nu hun officieel te spelen
punten voor ons eerste HANDICAP-CLUBKAMPIOENSCHAP, dat start op 1 september 2019 :

Spelerslijst :
CORREMANS Ludo
BRUYNDONCKX François
HENDRICKX Dennis
JORDAENS René
GEUDENS Kim
DIGNEFFE Mitchell
POORTMANS Leo
MAMPAEY Bartje
BOLSENS Remi

63
47
35
33
32
25
25
25
25

HEB JIJ OOK ZIN
OM ONZE LIJST
TE VERVOEGEN ?

Kom dan,
geheel vrijblijvend,
is kijken of spelen :
Open-deur en INFO
17 september 2019
van 14 tot 17 uur

Ondertussen loopt tot 15 september 2019 onze proefhandicap bandstoten naar 25 beurten.
Zodra hiervan de resultaten gekend zijn starten we ook met de Overband- Ereprijs François
Bruyndonckx voor clubspelers die hieraan wensen deel te nemen (hier geen verplichting dus)

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - Goed om weten :
Alle informatie over het lidmaatschap van de biljartclub bij de Clubhuisverantwoordelijke :
Mitch Digneffe 0486/06.67.58
mitchell.digneffe@telenet.be - volledig vrijblijvend !
Het Biljarttoernooi Sportraad Rumst 2019-2021 gaat van start op 1 september 2019 en zal
eindigen op 30 juni 2021. Ondertussen is de volledige speelkalender ter onze beschikking.
Ook onze biljartclub zal starten in dit succesvol Biljarttoernooi. Al zal het met ons beperkt
aantal competitiespelers niet altijd gemakkelijk zijn om dit toernooi tot een goed einde te
brengen. Maar met vereende krachten en heel veel goesting zullen we er aan beginnen.
Want op die manier kan onze jonge club wat meer bekendheid verwerven en vinden de mensen ook de weg naar het knusse clublokaal van de Kleitrappers. Een win-win situatie dus !

Leden voordelen :
- biljart enkel voorbehouden voor leden tijdens wekelijkse clubavond
- wekelijkse clubavond : elke dinsdag van 19 tot omstreeks 23 uur
- gratis spelen tijdens deze wekelijkse clubavond
- biljart onderricht van onze ervaren spelers voor die dat wensen
- dit alles in een rustige, vriendschappelijke en gezellige sfeer - EEN WARE BELEVING !
Men zegge het voort a.u.b.!
v.u. François Bruyndonckx - Coördinator BC De Kleistoters - Blauwhoevestraat 4 - 2840 Rumst

