
27 december 2019 

Biljartmarathon. 

Hoe krijg je 38 biljartliefhebbers  s, morgens om 8.30 uur al aan de biljarttafel ? 

Je organiseert een biljartmarathon en ze zijn er allemaal. De één met een stralend gezicht en de 

ander nog met de slaap in de ogen maar ze zijn er . 

Op vrijdag 27 december organiseerde D.I.O. een biljartmarathon in C C Servaes in Dinther van 8,30 

uur tot ± 17,00 uur inclusief een gezamenlijk e lunch. 

Na een kop koffie met heerlijk kerstbrood aangeboden door C C Servaes heette voorzitter allen van 

harte welkom en wensten allen een fijne en sportieve dag toe .  De organisatie was wederom in 

handen van Jacques van der Meijden en Toon Gevers .De organisatie kreeg het woord en zei 

verheugd te zijn dat zoveel leden zich hadden opgegeven . Hierna kregen we uitleg over het hoe en 

op welke manier er gespeeld zou worden . We werden in drie groepen ingedeeld en elke speler kreeg 

een maatje toe bedeeld. Zo kregen we 18 teams en werd op elke tafel met 6 teams gestreden .    

 Er zullen twee rondes worden gespeeld voor de lunch en twee na de lunch .N a een wat moeilijke 

start wat betreft de spelregels begon het al snel te wennen en verliep alles op rolletjes. Zo was het al 

snel tijd voor de lunch en werden we verwend met een heerlijke lunch die keurig werd verzorgd door 

de vrijwilligers van C C . Heerlijk gegeten !!!!!  Hierna volgde de derde en vierde ronde. Op alle tafels 

werd op het scherpst van de snede gestreden om de fel begeerde prijzen . Rond de klok van 16,30 

uur waren alle wedstrijden tot een goed einde gekomen en wachtte ieder vol ongeduld op de uitslag  

. Voordat de prijzen werden uitgereikt dankte voorzitter de organisatie voor de voortreffelijke wijze 

waarop dit toernooi was verlopen . Hen werd een passende attentie aan geboden .Ook dankte 

voorzitter allen die op één of andere wijze hadden bijgedragen aan het slagen van dit toernooi. Ook 

dankte hij alle vrijwilligers die hadden gezorgd voor de inwendige mens .  Hierna volgde de uitslag en 

prijsuitreiking door de organisatie . Aan alle winnaars werd een leuke attentie aangeboden . Verder 

werd de wens uitgesproken om volgend jaar weer in grote getale dit toernooi  bij te kunnen en 

mogen  maken .    

  De volledige uitslag : 

Tafel1 Team 6 met 133 punten  Tafel 2  Team  11 met 118 punten    Tafel 3 Team 13 met 86 punten 

            Team 5 met 128 punten                 Team 12 met 108 punten                   Team 17 met 84 punten 

            Team 3 met 120 punten                  Team 8 met  106 punten                   Team 18 met 78 punten 

            Team 1 met 118 punten                   Team 7 met 104 punten                    Team 15 met 68 punten 

            Team 2 met 116 punten                   Team 10 met 100 punten                   Team 16 met 66 punten 

            Team 4 met 101 punten                    Team 9 met 98 punten                       Team 14 met 55 punten  


