
Bloedheet	  was	  het	  in	  het	  weekeinde	  van	  3	  t/m	  5	  juli	  2015.	  
Het	  waren	  bijzondere	  dagen:	  Wimbleton	  was	  volop	  bezig	  in	  Londen,	  het	  WK	  beachvolleybal	  
had	  zijn	  	  apotheose	  in	  Den	  Haag,	  de	  Tour	  de	  France	  trapte	  af	  in	  Utrecht	  en	  het	  Mart	  van	  der	  
Heijden	  Toernooi	  beleefde	  zijn	  finale	  in	  Sportfoyer	  de	  Hazelaar	  in	  Rosmalen.	  
	  
Utrecht	  en	  Rotterdam	  waren	  bomvol	  toeschouwers	  tijdens	  de	  start	  en	  passage	  van	  de	  
renners,	  die	  finishten	  bij	  de	  Neeltje	  Jans	  in	  Zeeland.	  
Heel	  Nederland	  was	  uitzinnig	  tijdens	  de	  finale	  beachvolleybal	  heren	  die	  we	  verloren	  van	  het	  
Braziliaanse	  team,	  maar	  de	  mooiste	  dagen	  beleefden	  39	  finalisten,	  16	  arbiters	  en	  vele	  
toeschouwers	  van	  de	  prestaties	  in	  Rosmalen.	  
Bij	  het	  spelsoort	  38/2	  kwam	  er	  een	  afmelding	  en	  was	  er	  geen	  reserve.	  
	  
Vrijdagochtend	  was	  het	  direct	  al	  een	  gezellige	  sfeer	  van	  mensen	  die	  elkaar	  soms	  een	  jaar	  niet	  
hadden	  gezien.	  	  	  Ook	  een	  aantal	  nieuwe	  gezichten,	  die	  zich	  middels	  voorwedstrijden	  hadden	  
geplaatst	  en	  dit	  evenement	  ook	  wel	  eens	  mee	  wilden	  maken.	  
Er	  werd	  gestreden	  om	  de	  winst	  in	  elk	  van	  de	  5	  spelsoorten,	  maar	  ook	  de	  verliezers	  zeiden	  dit	  
deze	  dagen	  enorm	  te	  hebben	  genoten	  en	  willen	  er	  volgend	  jaar	  zeker	  weer	  bij	  zijn.	  
	  
Veel	  deelnemers	  verbleven	  in	  hotel	  van	  der	  Valk	  in	  Nuland,	  sommigen	  elders	  en	  enkelen	  
reden	  ’s	  avonds	  naar	  huis.	  	  Na	  de	  afsluitende	  buffetten,	  die	  weer	  voortreffelijk	  waren	  verzorgd	  
door	  de	  uitbaters	  van	  Sportfoyer	  de	  Hazelaar,	  Marko	  de	  Leeuw	  en	  Frank	  van	  Rooij,	  was	  het	  
met	  elkaar	  fijn	  toeven	  op	  het	  buitenterras	  van	  het	  hotel.	  
	  
Zondagmiddag	  werden	  de	  prijzen	  uitgereikt.	  Alle	  deelnemers	  kregen	  een	  herinnering-‐
plaquette	  	  en	  de	  5	  winnaars	  werden	  overladen	  met	  een	  medaille	  en	  kregen	  bloemen	  en	  een	  
cadeau	  box	  die	  geschonken	  waren	  door	  Marko	  en	  Frank.	  
	  
Om	  17.00	  uur	  was	  het	  weer	  gedaan	  en	  moesten	  allen,	  de	  één	  wat	  verder	  als	  de	  ander,	  weer	  
naar	  huis	  met	  het	  vaste	  voornemen	  er	  volgend	  jaar	  weer	  bij	  te	  zijn.	  
	  
De	  uitslagen	  waren	  als	  volgt:	  
	  
Libre:	   1.	  Theo	  van	  Beekveld	  	  uit	  Heeswijk-‐Dinther	  
	   2.	  Piet	  Tilders	  	   	  	  	  uit	  Oss	  
	   3.	  Adrie	  van	  de	  Laar	   	  	  	  uit	  Boekel	  
	   4.	  Wim	  Houtman	   	  	  	  uit	  Den	  Haag	  
	   5.	  Cees	  Benschop	   	  	  	  uit	  Zwaagdijk	  
	   6.	  Fred	  Staphorsius	   	  	  	  uit	  Amsterdam	  
	   7.	  Ad	  Beuk	   	   	  	  	  uit	  Maarssen	  
	   8.	  Joop	  de	  Wit	   	  	  	  uit	  Amsterdam	  
	  
Bandstoten:	   	   	   	  

1.	  Henk	  Schamp	   uit	  Ravenstein	  
2.	  Rolf	  Koning	   uit	  Hoofddorp	  
3.	  Sjef	  Pelzer	   	   uit	  Wittem	  
4.	  Anton	  Lopulalan	   uit	  Vlijmen	  
5.	  Bertus	  Honkoop	   uit	  Den	  Haag	  
6.	  Cees	  van	  Gorsel	   uit	  St.	  Maartensdijk	  
7.	  Klaas	  Deuzeman	   uit	  Warmenhuizen	  
8.	  Cor	  Bont	   	   uit	  Noord-‐Brabant	  

	  

Theo	  van	  Beekveld	  

Henk	  Schamp	  



	  
Driebanden	  klein:	  	   	  

1.	  Marco	  Ubbink	   	  	  	  	  	  	  	  	  uit	  Aalten	  
2.	  Dominique	  van	  Andel	  	  uit	  Maarssen	  
3.	  Jurgen	  Krottje	   	  	  	  	  	  	  	  	  uit	  Oost-‐Souburg	  
4.	  Johan	  Beaard	   	  	  	  	  	  	  	  	  uit	  Boxtel	  
5.	  Hans	  Bervoets	   	  	  	  	  	  	  	  	  uit	  Oss	  
6.	  Frans	  van	  Esch	   	  	  	  	  	  	  	  	  uit	  Boxtel	  
7.	  Jan	  Schouwenburg	  	  	  	  	  	  	  uit	  Zierikzee	  

8.	  Adrie	  Jongeling	   	  	  	  	  	  	  	  uit	  Maarssen	  
	  
	  
	  
Driebanden	  groot:	  

1.	  Ton	  van	  Heumen	   	   uit	  Spijkenisse	  
2.	  Rob	  Esser	   	   	   uit	  Rotterdam	  
3.	  Johan	  Jansink	   	   uit	  Aalten	  
4.	  Marcel	  Drost	   	   uit	  Moerkapelle	  
5.	  Jaap	  van	  Herwaarde	  	   uit	  Wichmond	  
6.	  Frans	  van	  Doorn	   	   uit	  Lelystad	  
7.	  Wim	  Bosman	   	   uit	  Hoogwoud	  
8.	  Willem	  Bezuijen	   	   uit	  Klundert	  
	  

	  
	  
	  
Kader	  38/2:	  
	   1.	  Leo	  van	  der	  Heijden	   uit	  	  Wateringen	  	  
	   2.	  Wim	  de	  Vos	   	   uit	  	  Doesburg	  
	   3.	  Peter	  Boers	   	   uit	  Hoogvliet	  Rt.	  
	   4.	  Raymond	  Timmers	   uit	  Hoogvliet	  Rt.	  
	   5.	  Rob	  van	  Es	  	   	   uit	  Ede	  
	   6.	  Marco	  Vonk	   	   uit	  Hellevoetsluis	  
	   7.	  Peter	  van	  Dongen	  	   uit	  Roosendaal	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wil	  jij	  volgend	  jaar	  op	  1,	  2	  en	  3	  juli	  2016	  dit	  feest	  ook	  mee	  maken,	  let	  
dan	  op	  je	  mailbox	  en	  de	  overige	  berichtgeving	  tegen	  het	  einde	  van	  dit	  
jaar	  en	  schrijf	  je	  dan	  in	  voor	  één	  of	  meerdere	  spelsoorten.	  
	  
De	  inschrijvingen	  staan	  dan	  weer	  open	  voor	  alle	  biljartarbiters	  
	  
	  

Marco	  Ubbink	  

Ton	  van	  Heumen	  

Leo	  van	  der	  Heijden	  


