
 

24 uur non-stop biljarten voor het goede doel in Wintelre 

Van vrijdag 13 januari 19.00 uur tot zaterdag 14 januari 19.00 uur wordt bij D’n Babbel in 
Wintelre 24 uur non-stop gebiljart. Aan het toernooi mogen teams deelnemen die bestaan 
uit 2 tot 4 spelers. Er wordt gespeeld volgens het Dubbel Dutch 60 punten systeem. Het 
toernooi staat open voor iedereen die een potje wil biljarten in een ontspannen sfeer, op 
welk niveau dan ook.   

In oktober 1971 tijdens de herfstvakantie werd in het toenmalige Café-Zaal ’t Roosje in 
Wintelre het werelduurrecord biljarten verbeterd. Twee spelers van ’t Roosje, te weten Jan 
Schennink en Cor Tholen waren de hoofdrolspelers. Biljartclub ’t Roosje is later een 
‘slapende’ vereniging geworden. Om het tijdperk van deze oud Wintelrese biljartclub geheel 
af te sluiten organiseert men een 24 uurs biljarttoernooi. Het clubkasrestant is de basis voor 
het schenken aan twee goede doelen. Daarbij komt ook de opbrengst van dit afsluitende 
toernooi. De beide goede doelen zijn de Stichting Rondom de Meren en de Stichting Alpe 
d'HuZes met als Wintelrese kartrekker Anja Das. De inschrijfkosten bedragen 
€ 5,00 per persoon. Met inbegrip van een consumptie en een gratis lot voor de loterij. 

Bij het Dubbel Dutch 60 punten systeem spelen twee teams gedurende 1 uur tegen elkaar 
waarbij de spelers om en om aan de beurt komen. Dus het maken van een serie door één 
speler is niet mogelijk. Men speelt 40 caramboles libre (spelers met een libre gemiddelde 
hoger dan 5,00 spelen over band), 15 over rood en 5 driebanders.  

Als je met een team wilt deelnemen, zend dan vóór 4 januari een berichtje met de volgende 
gegevens naar hetroosje67@gmail.com :  de naam van het team, de namen van de max. 4 
teamspelers met hun libre gemiddelden en het tijdsblok dat je wilt spelen (vrijdagavond / 
vrijdagnacht / zaterdagmorgen / zaterdagmiddag). Eventuele vragen kun je e-mailen, of bel 
naar 06-34921198. 
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