
 

Retro Triplette Cyclus 
 

 
 

 
Speeldagen zijn zondag 27 november 2022, 18 december 2022 en 5 februari 2023 

 
Melden : 09.15 - 09.45 uur 
Spelen : 10.00 uur.  
Locatie : Sportpark Hilversum, ‘t Jagerspaadje 34, 1231 KJ Nieuw-Loosdrecht 
Terrein : Leem en grind 
Licentie : Licentie verplicht 
Spelsysteem : 2 voorgelote partijen, daarna verder in A en B poule en complementairs. 
   De voorronden en 1/8 finales in de A en B poule worden op tijd gespeeld. 
 
Deelname : Minimaal 16, maximaal 32 tripletten 

 
Bij een oneven aantal zullen wij opzoek gaan naar een extra team. Mocht dit niet 
lukken dan zal het laatste ingeschreven team worden afgebeld. Dit om vrijlotingen in 
de voorronden te voorkomen.  
Bij 24 teams laten wij 6 en bij 32 teams maximaal 8 volledige De Gooiers teams toe. 

 
Prijzen : Bij deelname van 32 teams is het prijzengeld in totaal meer dan € 2.448,00 
   Bij minder dan 32 teams zal het prijzengeld naar rato worden aangepast. 
 
    A poule     A compl.     B poule     B compl.        Alg. Klassement 
    per dag        per dag     per dag      per dag          extra prijzengeld 
   1e € 201,00      natura     €  75,00      natura   € 150,00 + wisselbeker 
   2e € 120,00      natura     €  60,00      natura  € 120,00 
   3e €   90,00      €  45,00   €   90,00 
   4e €   60,00      €  30,00  
  
   De 1e prijs van het Algemeen Klassement krijgt tevens 1 set boules van  

La Boule Naarden (www.la-boule.nl).  

 
Inschrijfgeld : Het volledige bedrag à €76,50 per team te voldoen op de eerste speeldag  

(27 november 2022) contant aan de wedstrijdbalie of via PIN (bij de bar).  
Je schrijft in voor alle 3 de speeldagen. 

 
Inschrijving: T/m 24 november 2022 via On Tip. 

 
Vragen:  Justin Wuring +31 (0) 6 36564627 per tel, sms of whatsapp.  
  

 

Sponsor Retro Triplette Cyclus 

La Boule NAARDEN  

 
 
  

 
 

 
 

www.la-boule.nl 
 

Alleen PIN betalingen mogelijk bij P.C. “De Gooiers” 
Met ingang van 01-05-2022 is het alleen nog mogelijk om met PIN te betalen voor versnaperingen aan de bar.  

Vriendelijk verzoek om daar rekening mee te houden indien je ons verblijdt met je aanwezigheid  
in ons boulodrome. Bij voorbaat dank voor je medewerking.   versie 3.0 

http://www.la-boule.nl/
https://www.ontip.nl/pcdegooiers/Inschrijfform.php?toernooi=Retro_Triplette_Cyclus_2018

