Jeu de Boules

Jubileum Promotietoernooi
Jeu-de-Boulesvereniging Bré-da-Boules organiseert op zondag 26 juni 2022 een
jubileum promotietoernooi omdat wij dit jaar 40 jaar bestaan. Dit toernooi zal plaatsvinden
op het sportcomplex aan de Charlotte Cuypersdreef 1 te Breda (nabij zwembad Wolfslaar).
Iedereen van 16 jaar of ouder mag hier aan deelnemen en deelname is gratis.
Bij dit toernooi gaat het niet zozeer om de prijzen. Gezelligheid en sportiviteit staan voorop,
maar ook het wedstrijdelement komt zeker aan bod.
Als je GEEN boules hebt, dan zorgen wij daar voor.
We spelen 2 tegen 2, ook wel doubletten genoemd met vaste teams.
De teams worden ingedeeld in twee groepen:
a) een beginnersgroep (deze mensen krijgen, indien nodig, eerst uitleg van de
spelregels);
b) de ervaren jeu-de-boules spelers;
Er worden door groep A in totaal 4 wedstrijden gespeeld en door groep B in totaal 5
wedstrijden..
Het toernooi begint om 10.30 uur met een kop koffie/thee en iets lekkers, waarna we om
precies 11.00 uur starten met de wedstrijden. Einde is ongeveer om 17.00 uur.
•
•

Onze bar is de hele dag open; hier zijn dan ook broodjes en snacks te koop.
Speciale kleding is niet nodig, alleen dichte schoenen zijn verplicht.

Inschrijven kan voor groep A (beginners) via ons e-mailadres: info@bredaboules.nl en
voor groep B (ervaren spelers) via OnTip tot uiterlijk 22 juni 2022.
Voor groep A geldt dat u bij inschrijving via de e-mail dient u aan te geven:
•
uw naam (voor- en achternaam)
•
met wie u samenspeelt (als u alleen komt, dan delen wij u bij iemand in)
Spelers uit groep B dienen de gevraagde velden in OnTip in te vullen. Dit wijst zich vanzelf.
Wilt u meer informatie over onze vereniging Bré-da-Boules kijk dan op onze website
www.bredaboules.nl

Wij hopen u allen te zien op 26 juni a.s.

