
       Koppeltoernooi 2023 

Na de vergadering en de mededeling van Dick van Beek dat hij zijn contract met 

de biljartclub nog zeker een jaartje gaat verlengen ( wat met groot applaus 

ontvangen werd ) begon het koppeltoernooi 2023. 

Gezellig druk en met een geweldige sfeer gingen de wedstrijden van start. De 

drankjes en de hapjes waren voor rekening van onze penningmeester dus over 

de omzet valt niet te klagen.  

Iedereen speelde weer een half uur en de spanning was af te lezen op het 

gezicht van de deelnemers. Goede partijen en slechte partijen wisselden elkaar 

af. Het leek net of het ergens om ging.  

We gaan de eerste drie plaatsen even benoemen. Op plek 3 zijn geëindigd: Co 

Hoonhoud en Arthur Jacobs met als kanttekening dat Co in de onderlinge strijd 

er 5 meer gemaakt heeft dan Peter v.d. Dolewaard. 

De finale ging tussen Ton Vonk en Hennie Arisse – Aloys en Jos van Voorn. Jos 

onze clubkampioen die dacht dat hij het zich kon veroorloven om te laat te 

komen bij de jaarvergadering. Hij had even een uurtje gestrekt gelegen op de 

bank want een goede voorbereiding is het halve werk.  ( excuus aanvaard ).   

Het ging lange tijd gelijk op tussen de strijdende partijen. Hier en daar werd er 

geprobeerd de tegenstander uit de wedstrijd te lullen ( wie is dat kleine 

mannetje met zijn grote mond ? ) en dat was bijna gelukt. De eindsprint van Jos 

en de altijd koele Aloys was voldoende om het nieuwe kampioenskoppel te 

worden. Van harte gefeliciteerd mannen. Dit jaar geen Schrobbeler maar een 

cadeaubon voor de winnaars.  

Jos benoemde nog even dat hij volgend jaar zijn best gaat doen om niet alle 

hoofdprijzen binnen te slepen.  

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige avond  

Namens het bestuur en de organisatie hartelijk dank aan alle deelnemers. 

 


