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RICHT IN : 

FEESTZAAL DE KRING 

ONDERWIJSLAAN Nr 1 

3600 GENK 

KAMPIOENSCHAPPEN VAN LIMBURG 

Voor spelers wonende in Belgisch of 

Nederlands Limburg met een geldige 

B.G.B. aansluiting 
Er wordt gespeeld op acht biljarts, B.G.B. kledij 

( wit hemd of clubhemd met verplichte vermelding van de 

clubnaam), zwarte broek en zwarte schoenen, geen 

sportschoenen, niet in kledij is niet spelen.) 

Zaterdag 11 april 2020 13.00 Hr Schiftingen en Finales 

- Duo’s Hoge en Lage Reeks 
Men dient om 12.30 Hr aanwezig te zijn voor de trekking, deze gebeurt voor 

aanvang van de eerste ronde door de deelnemers zelf. 
 

Zaterdag 25 april 2020 10.30 Hr Schiftingen en Finales 

- Individueel A – B Reeks, aanvang 10.30 Hr 

- Individueel C – D Reeks, aanvang 12.00 Hr 

- Oude Gloriën Hoge en Lage Reeks, aanvang 16.00 Hr 

Minimaal 4 deelnemers 

- Veteranen, aanvang 18.00 Hr, Minimaal 4 deelnemers 

- Finales Jeugd, Beloften en Dames, aanvang 17.00 Hr, 

minimaal 4 deelnemers 
De trekking van de eerste ronde A-B-C en D reeks gebeurt door de computer, 

de winnaars van de eerste ronde mogen dan eenmalig een nummer trekken 

voor de tweede ronde. 
Inschrijven tot en met maandag 30 maart 2020 bij: 
SMEETS MARTIN, HEZERSTRAAT 49, 3640 KINROOI. 

Mag ook gestuurd worden naar E-MAIL : martin.smeets@telenet.be 

Deelname in de kosten: Individueel - 5 €  Duo’s - 10 € 

Te betalen in speciën ter plaatse bij aanmelding. 

PS: Om deel te nemen dient men woonachtig te zijn in Belgisch of 

Nederlands Limburg en officieel lid te zijn van de B.G.B.  
Spelerskaarten Federaal en Nationaal MOETEN getoond worden. 

HET BESTUUR 
Naam club: 

Straat en Nr: 

PostNr:           Gemeente: 

Verbond:                                Telefoonnummer: 

 

mailto:martin.smeets@pandora.be


 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 

Voor Duo’s 
Er wordt gespeeld op acht biljarts, B.G.B. kledij 

( wit hemd of clubhemd met verplichte vermelding van de 

clubnaam), zwarte broek en zwarte schoenen, geen 

sportschoenen, niet in kledij is niet spelen.) 

Zaterdag 11 april 2020 13.00 Hr Schiftingen en Finales 
Men dient om 12.30 Hr aanwezig te zijn voor de trekking, deze gebeurt voor 

aanvang van de eerste ronde door de deelnemers zelf. 
 
Indien men speelt in twee verbonden wordt de hoogste letterwaarde toegepast. 

Namen in te vullen in drukletters A.U.B. 

 

 BGB nr Naam en Voornaam 
Van beide spelers 

Hoog 
A/B 

Laag 
C/D 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Dit formulier moet uiterlijk binnen zijn op maandag 30 maart 2020 bij: SMEETS 

MARTIN, HEZERSTRAAT 49, 3640 KINROOI. 

Mag ook gestuurd worden naar E-MAIL: martin.smeets@telenet.be 

Deelname in de kosten: Individueel - 5 € Duo’s - 10 € 

Te betalen in speciën ter plaatse bij aanmelding. 

PS: Spelerskaarten Federaal en Nationaal MOETEN getoond worden. 

Bij te weinig inschrijvingen wordt deze reeks geannuleerd. 

 

Naam v/d clubvoorzitter   Naam v/d clubsecretaris 

 

Handtekening:                   Handtekening: 

 

 

Naam club: 

Straat en Nr: 

PostNr:           Gemeente: 
Verbond:                                Telefoonnummer 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 

Individueel A en B reeks om 10.30 Hr 

Individueel C en D reeks om 12.00 Hr 
Er wordt gespeeld op acht biljarts, B.G.B. kledij 

( wit hemd of clubhemd met verplichte vermelding van de 

clubnaam), zwarte broek en zwarte schoenen, geen 

sportschoenen, niet in kledij is niet spelen.) 

Zaterdag 25 april 2020 10.30 Hr Schiftingen en Finales 
De trekking van de eerste ronde A-B-C en D reeks gebeurt door de computer, 

de winnaars van de eerste ronde mogen dan eenmalig een nummer trekken 

voor de tweede ronde. 
Indien men speelt in twee verbonden wordt de hoogste letterwaarde toegepast. 

Namen in te vullen in drukletters A.U.B. 

 

 BGB Nr. Naam en voornaam reeks 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Dit formulier moet uiterlijk binnen zijn op maandag 30 maart 2020 bij: SMEETS 

MARTIN, HEZERSTRAAT 49, 3640 KINROOI. 

Mag ook gestuurd worden naar E-MAIL : martin.smeets@telenet.be 

Deelname in de kosten: Individueel - 5 €  Duo’s - 10 € 

Te betalen in speciën ter plaatse bij aanmelding 

PS: Spelerskaarten Federaal en Nationaal MOETEN getoond worden. 

Bij te weinig inschrijvingen wordt deze reeks geannuleerd. 

 

Naam v/d clubvoorzitter   Naam v/d clubsecretaris 

 

 

Handtekening:                   Handtekening: 

 

Naam club: 

Straat en Nr: 

PostNr:           Gemeente: 
Verbond:                                Telefoonnummer: 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 

Jeugd, Beloften en Dames 
Er wordt gespeeld op acht biljarts, B.G.B. kledij 

( wit hemd of clubhemd met verplichte vermelding van de clubnaam), zwarte 

broek en zwarte schoenen, geen sportschoenen, niet in kledij is niet spelen.) 
Zaterdag 25 april 2020 17.00 Hr Schiftingen en Finales 

Men dient om 16.30 Hr aanwezig te zijn voor de trekking. 
Indien men speelt in twee verbonden wordt de hoogste letterwaarde toegepast. 

Namen in te vullen in drukletters A.U.B. 

 

Om onderstaande reeksen door te kunnen laten gaan zijn er per reeks minimaal 

4 inschrijvingen nodig. Jeugd en Beloften kan eventueel samen gevoegd worden. 

 

Dames Individueel 

Naam en voornaam  Wordt 

gespeeld in 

een reeks 
A/B/C/D/  

1. 
2. 
3. 
4. 

Beloften 

Naam en voornaam Geboorte 

datum 
Deelname toegestaan aan 

alle B.G.B. leden en in het bezit 

zijn van een geldige 

BGB lid-en waarderingskaart en 

tot 23 jaar, worden in het jaar 

van de inrichting en wonende in 

Belgisch of Nederlands Limburg. 

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
Jeugd 

Naam en voornaam Geboorte 
Datum 

Deelname toegelaten aan alle 

B.G.B.-leden tot 16 jaar, worden 

In het jaar van inrichting en 

Wonende in Belgisch of 

Nederlands Limburg 

1.  
2.  
3.  

Dit formulier moet uiterlijk binnen zijn op maandag 30 maart 2020 bij: SMEETS 

MARTIN, HEZERSTRAAT 49, 3640 KINROOI. 

Mag ook gestuurd worden naar E-MAIL : martin.smeets@telenet.be 

Deelname in de kosten: Individueel - 5 €  Duo’s - 10 € 

Te betalen in speciën ter plaatse bij aanmelding. 

PS: Spelerskaarten Federaal en Nationaal MOETEN getoond worden. 

Bij te weinig inschrijvingen wordt deze reeks geannuleerd. 

Naam v/d clubvoorzitter   Naam v/d clubsecretaris 

 

Handtekening:                  Handtekening: 

 

Naam club: 

Straat en Nr: 

PostNr:           Gemeente: 
Verbond:                                Telefoonnummer: 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 
- Oude Gloriën, Hoge en Lage Reeks, aanvang 16.00 Hr 

- Veteranen, Hoge en Lage Reeks, aanvang 18.00 Hr 

Er wordt gespeeld op acht biljarts, B.G.B. kledij 

( wit hemd of clubhemd met verplichte vermelding van de clubnaam), zwarte 

broek en zwarte schoenen, geen sportschoenen, niet in kledij is niet spelen.)  

Zaterdag 25 april 2020 16.00 en 18.00 Hr, Schiftingen en Finales 
Men dient om 15.30 Hr en 17.30 Hr aanwezig te zijn voor de respectievelijke 

trekkingen. 
Indien men speelt in twee verbonden wordt de hoogste letterwaarde toegepast. 

Namen in te vullen in drukletters A.U.B. 

 

Om onderstaande reeksen door te kunnen laten gaan zijn er per reeks minimaal 

4 inschrijvingen nodig. Indien het gewenste aantal niet bereikt wordt kunnen de 

reeksen samen gevoegd worden. 

 

Oude Gloriën 

Naam en voornaam Geboorte 
datum 

Hoog 
A/B 

Laag 
C/D 

1.    
2.    
3.    

Deelneming Oude Gloriën toegelaten voor alle B.G.B. leden wonende in Belgisch 

of Nederlands Limburg en 55 jaar worden in het jaar van de inrichting. 

 

Veteranen 

Naam en voornaam Geboorte 

datum 
Hoog 

A/B 
Laag 

C/D 
1.    
2.    
3.    

Deelneming veteranen toegelaten voor alle B.G.B. leden wonende in Belgisch of 

Nederlands Limburg en 65 jaar worden in het jaar van de inrichting. 

 

Dit formulier moet uiterlijk binnen zijn op maandag 30 maart 2020 bij: SMEETS 

MARTIN, HEZERSTRAAT 49, 3640 KINROOI. 

Mag ook gestuurd worden naar E-MAIL : martin.smeets@telenet.be 

Deelname in de kosten: Individueel - 5 €  Duo’s - 10 € 

Te betalen in speciën ter plaatse bij aanmelding. 

PS: Spelerskaarten Federaal en Nationaal MOETEN getoond worden. 

Bij te weinig inschrijvingen in een reeks wordt deze reeks geannuleerd of 

samengevoegd met de hogere reeks. 

 

Naam v/d clubvoorzitter   Naam v/d clubsecretaris 

 

Handtekening:                   Handtekening: 

 

 

Naam club: 

Straat en Nr: 

PostNr:           Gemeente: 
Verbond:                                Telefoonnummer: 

: 
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