
Wyckse Bridge Tour
viertallentoernooi

recreatief en gezellig

in de horeca gelegienheden van het stadsdeel wyek
ïían het gezeliige ën historisehe Maastrieht

zaterdag I mei ZOis
inS,chfivÍng ei betaling vóor 15 aprit

maximaal 80 viertallen - deelname uitsluitend bij voorafbetaling

lnschrijving: Per 4-tal (event.perpaar echter geen garantie tot deelname.)
Bij het afhalen van uw route ontvangt U de overige benodigdheden.

Kosten: Per4-tal -€.140,-.U ontvangt-per persoon 7 consumptiebonnen en
een lunchbon t.w.v- €.12,- ( 3e ronde) Tevens ,n lot per persoon
voor de loterij na afroop. u dientwer aanwezigte zijá.

Betaling: vóór 15 aprila.s, naar rekening NL24ABNA062b1zggb0 t.n.v.
J.Hageman - Maastricht o.v.v. w.B.T- 2015. opgave van de namen.
Speelsterkte en het adres van de captain - tel.iri. of e-mail adres.

PrÍjzen: In iede_re groep ( 5 of 6-groepen) zijn venassingsprijzen tiwv. resp.
1" -€ go,= - z"€ bo.= : 3"€ go.='
l-v.m. toekenning van N.B.B. meesterpunten zorg voor uw bondsnr.

lnlichtingen: J.Hageman - Dorpst raal. 107 C 03 - Maastricht - tel.043-g520g69
of 06 - 51 76s g2s . E-mail: JJ.Haqeman@Zísso.nt. (pc.6227 BL)
A-v.d.Zwan - tel. 049 = 

gzs 15 60 - avandézwán@scarlet.nl



WBT. VIERTÁLLEN TOERNOOI
DE VOORDELEN T-O.V. EEN PARENTOERNOOI ZIJN:

. ln de beschikbare tijd speelt U meer spelleno -!-et spelen is vele malen rustiger

: Ë,.liJ,,iiff[:ï;:'"ï'Jjï]:ffiHï u spee,t

: h':ï:Ë,ff*;ffi,ï3,ï,3",*-,rn men napraten

: ill:ï:ËJ;Hï#:ï#,,iï;iff :5,3:v 
d 6 spe,,en

,l]:l1t-.^"tt lígt op een gezelfiqg.g?g brídgen in een sfeervone omgevins.
votggnguvu speelsterkÍe_wordt U ingedeeld.
Per groep zijn de eerste 3 viertalleriprijswinnaar.
Meeslerpunten volgens de NBB_regels.
Na afloop loteni-:met interessante prijzen.

lnschrijvins.ner-1-t1- Het inschrijfgeld dÍent vóór de vervaldatum van 15 aprila's' binnen te zijn- Draag zorg vóor tijdige overmaking - i.v.m. deelname.
Ftl ,* opgave - speerniveau van oe itert<ste sperer jtevns 

"àr", 
_

tel.nr. of e-mair adres en de namen van de overige a+arspáÈis.
Tussen 25.4 en 01.0s ontvangt de captain de be-nodigoeiègËuenr.

Programma: 09.00 - 09.30 u. aanmerden Ín hoterde |Empéreur- 09.30 - g? 1l u. 9p weg naar de 1" speetgetegenheid
09.45 - 10.00 u. introduètie r È

10.00 - 12.45 u. ronde 1 ._ 2 en 3
12.45 , 13.30 u. lunch in de zaak v.d, 3e ronde
13.45 -17.30u. ronde4_5_6 en7.

18.00 u. Íoterij_ en prijsuÍtreiking |,Empéreur

Houdt u aan het tiidschema. u ontvangt I r.n_qurnptiebonnen op kreur per rondevoor koffie - thee 
' 

rrig of pirs d;il..ê z l-uiio.là*ï n mogerijk. Tev'ens ontvangru per deelnemer een lot voor zeer interessántó pr',Jràti.voor na de 3. ronde heeftu een lunchbon. om voor meesterpunten in aanmárking te komen hebben wij uwbondsnummer nodig l zore hiervoor. nii inscrriii;Ë Ër- paar - zuilen we trachtenvoor een nevenpaarte zorgen - u dieniwel-uwspàehiveau op te geven.Na betaling - b{ieen eventuele afmelding - dient u uoóiveruanging te zorgen,omdatgeen restitutie zal plaats vinden.

voor eventuele informatie zie voorziide flyer


