
Jeugd interland Nederland België 2019 

 

Negentien spelers uit beide landen 

stonden  te  trappelen van  ongeduld om de 

wedstrijden te beginnen.  Voor Nederland: Rik 

Kolorz, Tycho Schoofs,  DjamiTheunisz, Bart van de 

Valk,  Dylan  Biemans, Thijs  Meulepas, Imke 

Theunisz, Dirk van den Berg, Evi van Erp, Jay van 

der Pas en Tjeu  Rutten. Bij België:  Luca 

Philipoom, Vincent Goossens, Lars Verhaegen, 

Niels  Verhaegen, Noah Rosier, Seppe de Boey, 

Thomas Ruccione en Bran Castermans. 

  

Bij Nederland deden er twee meisjes mee en bij België waren er twee jongens die normaal ook op 

tafels van 2.30 m speelden.  De andere  spelers  zijn  daar  tafels van 2.10 m gewend. Op de 

matchtafels  werd ook nog door vier spelers een onderlinge driebanden-competitie gehouden. 

Martijn Roefs voor Nederland en uit België, Stef van Hees, Joppe van den Wouwer en Nick Rosier. 

De sfeer was er vanaf het begin meteen. 

Gezelligheid onder de spelers en supporters,  iedereen  was  enthousiast.  Deelnemers  in  clubtenue 

gestoken met respect naar de tegenstanders, arbiters, schrijvers en organisatie. Het evenement was 

goed georganiseerd en mooi om te zien dat er verschillende mensen zijn die veel voor de jeugd 

organiseren en betekenen. Een onvergetelijke dag is het geworden voor organisatie en spelers. Dat 

is een compliment voor iedereen. Er werd gespeeld in teams van twee spelers, Scotch Double. 

Tijdens de lunch was de stand gelijk. Na de pauze bleven de wedstrijden gelijk opgaan. Bianca 

Otjens zei al gekscherend dat ze een zaag moest halen om de beker doormidden te zagen als het zo 

zou blijven. In de laatste wedstrijden maakte Nederland het verschil. Bianca Otjens en Ludo 

Laureyssens, bedankt  voor het organiseren van deze interland. Nederland neemt de grote Man op 

Maat Wisselbeker, geschonken door Wil Janssen, mee naar huis en deze zal volgend jaar weer de 

inzet zijn van een nieuwe interland 

Tekst: Wilmy van Boxem / Met dank aan Jan Rosmulder de Biljartballen: De uitgebreide 

fotoreportage 
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Coupe van Beem 2019 

 

 

Dit jaar werd “De Coupe van Beem” voor de 51ste 

keer gespeeld. De organisatie was in handen van de  

biljart vereniging  “Grüner Tisch Buer” in Herten. 

Wedstrijdleider was de heer Lukas Blondeel. De 

spelers van Nederland waren in het libre: Twan 

Vriens, Marius Kroonen, Rick de Wit, Merijn van 

Nispen, Bart van de Valk en Dylan Biemans . In 

het driebanden waren onze spelers:  Andy Nab en 

Xavier Siahaya. De begeleiders van het team waren 

Lion de Leeuw (bondstrainer), Roij van Raaij 

(assistent-bondstrainer) en ondergetekende namens 

het bestuur van KVC.  

Er werd gespeeld op 4 tafels van 2.10 Vrijdag 13.00 uur moesten we aanwezig zijn en 14.00 uur 

was de presentatie van de teams.  Dit jaar hadden we keurig nette polo’s om ons goed te 

presenteren. Dit viel bij de spelers, ouders en leiders in goede smaak. Na de presentatie hebben we 

met alle teams een bezoek gebracht aan de “Veltins Arena” in Gelsenkirchen. 

Dit is het stadion van Schalke ’04. Iedereen was er van onder de indruk. De profvoetballers 

ontbreekt het werkelijk aan niets.  Bij terugkomst namen de wedstrijden een aanvang. Elk team 

moest twee keer tegen elkaar uitkomen. Dit betekende dat alle spelers 4 wedstrijden moesten 

spelen. Elke gewonnen partij leverde 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten kreeg 

daarnaast 2 wedstrijdpunten. 

Uitslagen: 

Nederland – Duitsland      PP 10 - 6  WP 2-0 

Duitsland – Nederland     PP   8 - 8  WP 1-1 

     

Nederland – België        PP  4 - 12  WP 0-2 

België – Nederland         PP  4 - 12  WP 0-2 

Duitsland  – België        PP  6 -10  WP 0-2 

België – Duitsland         PP 11 - 5  WP 2-0 

Dit gaf als eindstand voor dit jaar: 

België  winnaar met 6 wedstrijdpunten. Op de tweede plaats Nederland met 5 wedstrijdpunten en 

Duitsland sloot de rij met 1 wedstrijdpunt. Het was zoals u ziet een gelijk opgaande strijd tussen 

Nederland en België waarbij België aan het langste eind trok door op de zaterdagavond de drie 

partijen tegen Nederland te winnen. 

Het was een mooi weekend waarbij iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om er echt een Team 

NL van te maken. Ik wil dan ook de spelers, de trainers en de meegereisde ouders bedanken voor 

hun inzet en support bij dit evenement. 

Verslag Piet Verschure  

Portefeuillehouder Jeugd   
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Internationaal jeugd toernooi met Bart van de Valk en Dylan Biemans van BC Zeeland / district 

Oss. Hierbij komen de acht jeugdkampioenen van Nederland, België en Duitsland tweemaal tegen 

elkaar uit. De Coupe van Beem 2019 zal worden georganiseerd op 23 t/m 25 augustus 2019 in 

Herten, Duitsland. Hierbij komen de acht jeugdkampioenen van Nederland, België en Duitsland 

tweemaal tegen elkaar uit. Het is editie nummer 51; vorig jaar was de jubileumeditie. Hierbij won 

Nederland zilver.                                                                                                                                     

Uitgenodigd voor deelname zijn: 

Libre  

Twan  Vriens: 2.79, District Noord-Holland Midden 

Marius Kroonen: 1.70, District Twente 

Rick de Wit: 1.32, District West-Friesland 

Merijn van Nispen: 1.19, District West-Brabant 

Bart van de Valk: 0.78, District Oss 

Dylan Biemans: 0.59, District Oss 

Driebanden 

Andy Nab: 0.612, District Veluwezoom 

Xavier Siahaya: 0.565, District Zuid-Limburg 

Coupe van Beem pagina op KNBB Carambole 

Informatiepagina Coupe van Beem 2019: Coupe van Beem 2019 (Agenda) 

Houd de jeugd in de gaten! 

https://www.carambole.nl/nieuws/coupe-van-beem-2019?fbclid=IwAR0XtRDDcH7MCL9LHqhCKg-1MRPJ-TkN0tMfGS-04iF4lFh-M9nbYN_fLcc
https://www.knbb.nl/agenda/coupe-van-beem-2019


 

Dankzij de inspanningen van Peter 

Huvenaars en BC Zeeland speelt 

District Oss een woordje mee, als het 

gaat om onze toekomstige biljart-

keien. Allereerst is daar de prestatie 

in het internationaal jeugdtoernooi in 

Enschede waar de 20 deelnemers 

moesten respecteren dat 1. Kaylee 

Emons, 2. Djamie Theunisz en 3. 

Bart van der Valk de topposities 

innamen. Complimenten van alle 

leden van District Oss. Er staat een 

mooi verslag op de KNBB 

jeugdpagina.  

Komend weekend 25 en 26 mei staan Kaylee en Bart ook weer opgesteld in het team van BC 

Zeeland dat in Hoorn speelt voor het jeugdkampioenschap van Nederland. Zie hier de uitnodiging. 

Maassingel Jeugdtoernooi 2019 

De jeugd heeft afgelopen weekend een jeugdtoernooi gespeeld in Den Bosch, bij JBGB de 

maassingel. In een gezellige sfeer en onder toeziend oog van veel ouders en grootouders is op 

zaterdag 30 maart en zondag 31 maart bij Biljartcentrum Maassingel een individueel jeugdtoernooi 

georganiseerd. Er hebben 12 jeugdspelers in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar aan het toernooi 

meegedaan. Op zaterdag werd in 3 poules van 4 spelers gespeeld voor plaatsing in de 

vervolgronde.  In de vervolgronde op zondag werd gespeeld in 4 poules van 3 spelers, waarin de 

nummers 1 van de 1e ronde speelden om plaatsen 1 t/m 3, de nummers 2 om plaatsen 4 t/m 6, de 

nummers 3 om plaatsen 7 t/m 9 en de nummers 4 om plaatsen 9 t/m 12. Roché van Grinsven van 

BC Zeeland heeft met het behalen van de 1e plaats in stijl afscheid genomen als jeugdspeler. 

Verslag van Karel Swarts. 

Lees verder . . . . 
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Van Iersel Jeugdtoernooi Rosmalen 

Begin januari staat steevast het van Iersel jeugdtoernooi van Rosmalen op het programma. Elk jaar met 

deelname van onze jeugd. Ook dit jaar waren ze weer sterk vertegenwoordigd. Maar liefst 6 jeugdspelers 

en speelsters van BC Zeeland hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. 

Onder de deelnemers Imke Theunisz die echt nog nooit een keu in de handen heeft gehad. 

Maar tot ieders verbazing weet ze haar poule winnend af te sluiten. Ook Bram v Aarle, inmiddels al een 

oudgediende, wist zich ook door de poule fase heen te knokken en kwam ook op de 1e plaats terecht. 

De 3e finaleplaats was voor Max Eggenkamp van de organiserende vereniging. 

Toen alle partijen gespeeld waren, kon Max de kampioensmedaille omhangen. Imke Theunisz werd knap 

tweede en Bram van Aarle wist de 3e plaats voor zich op te eisen. Al met al weer een geslaagd toernooi en 

de spelers hebben weer een keer hun krachten kunnen meten met hun leeftijdgenootjes. 
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