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Verslag Nieuwjaarsreceptie 2015
De nieuwjaarsreceptie 2015 werd dit jaar georganiseerd op donderdag 8 januari.
Het bestuur had besloten om ook dit jaar de partners uit te nodigen om samen met de biljartleden een
sportieve proost uit te brengen op het jaar 2015. Het bestuur had Koos van der Maarel weer bereid
gevonden om de organisatie van de avond voor zijn rekening te nemen.
Voorzitter Frits Nikkels opent de avond met een korte speech.
Er hebben afgelopen jaar geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden binnen de vereniging.
Wel vraagt Frits een speciale aandacht voor Eddie Bomhof. Eddie heeft zich de afgelopen jaren bezig
gehouden met het (mede-)organiseren van de clubkampioenschappen en de zomerroosters. Het
bestuur had dus bedacht om de “Vunderinker” bokaal aan Eddie uit te reiken. Deze wordt dan ook
onder luid applaus uitgereikt aan Eddie.
Na de speech wordt het woord gegeven aan Koos van der Maarel die een uitleg geeft over de verdere
invulling van de avond. Dit jaar geen sjoelen maar darts. Er hangen meerdere dartsboards in het
lokaal van het ABC dus waarom deze niet gebruiken.
De darts werden beschikbaar gesteld door Henk ten Berk de Boer, eigenaar van A1 biljarts in Eerbeek
en tevens sponsor van onze club. Waarvoor onze dank.
Koos legt de spelregels en de telling uit en dat het de bedoeling is dat alle aanwezigen 3 maal 3 darts
mogen gooien en dat er aan het eind van de avond een leuke prijs is te verdienen.
In totaliteit waren er 22 biljartleden en 6 partners aanwezig. De opkomst was dit jaar iets minder dan in
2014. De aanwezigen hebben allemaal deelgenomen aan een spannende wedstrijd darts.
Na afloop bleek bij de mannen de laagste score 24 en bij de dames 4 te zijn. De hoogste score bij de
mannen was 181 en bij de dames 112. Koos besloot om een barrage te laten spelen.
Bij de dames: Anneke, Carry en Trix. De winnaar werd Anneke met een score van 116.
Bij de mannen: Lammert, Marco en Eddie. De winnaar werd Eddie met (slechts) 94.
De winnaars kregen een fles wijn overhandigd uit handen van Koos.
Al met al was het een geslaagde avond, mede gelet op de positieve reacties van diverse leden die
achteraf aan de organisatie zijn gedaan.
Dus volgende jaar weer?
Koos van der Maarel

