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Pinkstertoernooi voor herhaling vatbaar 
 
Op maandag 6 juni jl. organiseerde het bestuur van de Stichting Boulodrôme Maastricht haar Pinkstertoernooi. 
Aanvankelijk zouden we beginnen met 18 teams, maar op het laatste moment kwam er nog een team uit Duitsland 
dat niet was ingeschreven. Na wat belwerk van de organisatie konden wij met Mark vd Ven en Wim Gielissen, de 
scheidsrechter van de dag, een 20e doublette formeren. Hierdoor werd voorkomen dat het Duitse team onverrichter 
zaken naar huis moest.  
Onder overwegend goede weersomstandigheden (alleen tijdens de 1e ronde viel er wat regen) vond het toernooi 
plaats. Zoals bij ons gebruikelijk waren weer heel veel spelers en speelsters aan elkaar gewaagd en werden er mooie 
partijen gespeeld. Wat weer opviel was de geweldige sfeer onderling en respect voor elkaar op de boulebaan.   
Na 4 voorgelote ronden kon de stand opgemaakt worden en was iedereen het er over eens dat het weer een geweldig 
toernooi was, dat weer voor herhaling vatbaar is.  
Voor foto’s van de prijswinnaars zie onze website: https://boulodromemaastricht.nl/actueel/ 
 
De prijswinnaars zijn: 

Geldprijzen: 
1e : Silvio Marini / Dominique Van Winkel  4 + 36 
2e : Marc v/d Ven / Wim Gilissen 4 + 22 
3e : Norbert Bucholtz / Constantine Knarr 4 + 19 
4e : Kevin Beeren / Lou Barger 3 + 26 
5e : Alain de Ligníe / Cyriel Nelissen 3 + 16 
6e : John Brands / Marc Hoeberichs 3 + 15 
 
Wijnprijzen: 
10e : Lorenzo Hendrix / Nicole Renkens 2 + 7 
15e : Paul; van Rijsselt / Perry Kusters 1 – 14 
19e : Luc Habets / Marcel Nobbe 0 - 27 

De geplande toernooien van juli en augustus zijn: 

                           
Sportieve groeten, 
Wijnand Feenstra 
Secretaris SBM 
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