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Beste Petanque spelers,

Zoals jullie wellicht weten, zijn we in November gestart met een 3-tal promotie avonden voor de Boulôdrome.
Die hebben een behoorlijke toeloop laten zien van enthousiaste petanque spelers en we willen hier dan ook graag
een vervolg aan geven. De Boulôdrome dient echter ook geëxploiteerd te worden en daarom hebben we
gemeend, het tegen een relatief klein bedrag, mogelijk te maken om iedereen de gelegenheid te geven om elke
maandag mee te spelen tijdens de 1€ toernooien.
Om je als speler kennis te laten maken met deze geweldige accommodatie, organiseert Boulodrôme Maastricht
elke maandag PROMOTIE 1€ toernooien. Let op: er is zowel een Middag- alsook een Avondeditie.

Elke speler is welkom, deelname is GRATIS voor halpashouders (op de €1 inleg na) en voor NIEThalpashouders bedraagt de toegang voor de buitenbanen 1€ en voor de binnenbanen 3€ (excl. de €1 inleg)
Je hoeft je ook niet vooraf aan te melden. Kom gewoon Maandagmiddag of -avond naar de Boulodrôme en je
kunt meespelen (Vol=vol).
Wat is het €1 toernooi:
Je meldt je individueel aan bij de wedstrijdleiding. Je betaalt €1 om mee te doen. Zodra alle inschrijvingen
binnen zijn, wordt er geloot met wie je speelt. Met jouw partner(s) speel je vervolgens 3 partijen tegen
verschillende teams. Na 3 wedstrijden wordt de stand opgemaakt en wordt de inleg als prijzengeld verdeeld over
de winnaars.
Wanneer:
 Elke Maandag middag (niet op feestdagen).
Aanwezig in de hal
: 13.00 uur
Aanvang
: 13.30 uur


Elke Maandag avond (niet op feestdagen).
Aanwezig in de hal
: 19.00 uur
Aanvang
: 19.30 uur

Waar:
 Boulodrôme Maastricht
Severinstraat 201
6225 DA Maastricht
We zouden het heel leuk vinden als we een enorme opkomst tegemoet kunnen zien. Nogmaals, deelname is
voor IEDEREEN !
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Boulodrôme Maastricht

