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Mijn naam is Roy Reutelingsperger. Ik kom uit het Limburgse Arcen en ben 15 jaar 
oud. Mijn eerste kennismaking met de biljartsport was 4 jaar geleden op vakantie in 
Engeland. Daar stond een mooi  poolbiljart waar ik de hele avond heb gebiljart met 
mijn vader en broer.

Ik vond het zo leuk dat ik wel bij een biljartclub wilde. Het was wel vreemd om 
van een poolbiljart naar een carambolebiljart tegaan omdat ik het spel nog niet 
kende, maar dit vond ik nog leuker dan poolbiljarten.

Nu speel ik al 4 jaar bij B.V. Inaborg in Arcen. Doordat ik op het 
NK libre jeugd 2e klasse 2e werd, mag ik naar de Coupe van Beem in Velbert. 
Ik hoop dat we met het Nederlandse team goed presteren, ik heb er heel veel zin in.

Allereerst zal ik me voorstellen. 
Mijn naam is Stephan van den Hoo� en ik ben 19 jaar.
Ik ben begonnen met de biljart sport in 2004 bij W.B.G 
te Tilburg en werd in dat jaar Nationaal Kampioen in de 7e
 klasse, wat nu de debutanten klasse is. In totaal heb ik 
zes keer deel genomen aan een NK, waarvan twee maal 
Nationaal Kampioen ben geworden eenmaal in de 
7e klasse ( 2004 ) en de 3e klasse ( 2011 ). Verder ben ik 1x 
2de , 1x 3de 1x 4de en 1x 6de geëindigd.  Velen jaren heb 
ik training gehad van Thijs Manders die mij tot 3 a 3 ½  gemiddeld heeft gebracht en toen mocht ik naar 
Rene van Hinthum, waar ik met veel plezier gelest hebt, die mij heeft gebracht waar ik nu sta. Wegens 
wijzigingen binnen het trainen  heb ik het afgelopen jaar training gehad van Ad klijn waar ik ook komend 
biljart seizoen mag gaan trainen..Het komend biljart seizoen speel ik in de topteam competitie voor 
ABC  ’T  Topke  te  A�erden en de C1 bij BV Havenzicht te Werkendam. Voor mij is dit jaar het laatste jaar 
dat ik mee kan spelen aan de coupe van beem i.v.m. de leeftijdgrens. Om je te kunnen plaatsen voor de Coupe
van Beem , moet je mee gespeeld hebben op het Nederlands Kampioen. Ik heb me kunnen plaatsen voor deze 
Coupe van Beem  tijdens het Nederlands Kampioenschap te Hengelo Overijssel. Op dit Nederlands 
Kampioenschap werd ik 6e, maar omdat de meerderheid van deze  jeugdspelers de leeftijd grens hebben bereikt
mag ik samen met Hans Snellen Jr. meespelen. Twee jaar hiervoor werd ik Nederlands kampioen bij biljart 
vereniging ABC ‘T Topke te A�erden waar ik ongeslagen kampioen werd. De Coupe van Beem werd toen in 
sporthal de  hazelaar te Rosmalen gehouden , waar wij als Nederlands team de coupe wisten te winnen.

Ik ben Silvy Glissenaar en ik ben 15 jaar oud. 

Ik heb de afgelopen vier jaar teamcompetitie bij ’t Klötske in Venlo gespeeld waar-
mee we in het seizoen 2011-2012 Nederlands kampioen zijn geworden. 
Komend seizoen zal ik aan de Topteamcompetitie deelnemen bij ABC ’t Töpke in 

Vorig jaar vertegenwoordigde ik Nederland ook bij de Coupe van Beem. 
Ik heb dit jaar de persoonlijke Nederlandse Kampioenschappen libre 2e klasse jeugd 
op de kleine tafel gewonnen. Hierdoor mag ik Nederland dit jaar weer vertegen-
woordigen. Ik hoop dan ook dat het dit jaar net zo’n sportief, gezellig en succesvol 
weekend word.

Ik ben Dennis Hoogland en ik ben 14 jaar oud. Ik kom uit Warmen-
huizen, waar ook de biljartclub zit waar ik speel. Ik biljart nu 1½ 
jaar bij de vereniging. Nadat ik gewestelijk kampioen werd, mocht 
ik meedoen aan het Nederlands kampioenschap derde klasse 
jeugd. Daar werd ik tweede en daardoor kan ik meedoen aan de 
Coupe van Beem.



Hallo,
Mijn naam is Joey Bongers.
Ik ben 15 jaar en ik biljart al sinds mijn 10e  jaar.
Ik ben begonnen bij de biljart club B.C.Zeeland en had toen een gemiddelde van 
0.30. Al snel kreeg ik bondstraining van René v. Hinthum waardoor ik nu een gemid-
delde van ongeveer 3.00 heb. Later ben ik bij de biljart vereniging ABC 't Töpke uit 
A�erden (Limburg) gegaan om in de Topteamcompetitie te spelen. Ik vind het 
biljarten erg leuk omdat ik er mezelf in kan uitleven en ik misschien wel in de top 
kan beëindigen. Ik ben blij dat ik mee mag doen met de Coupe van Beem omdat dit 
betekent dat ik een goede prestatie heb neergezet in het afgelopen jaar. Ook heb ik 
dit jaar meegedaan aan het EK met het team van 't Töpke, dit was in Brandenburg 
(Duitsland) bij Berlijn. Dus voor mij is 2013 een erg leuk, leerzaam en spannend jaar 
waarin ik veel meegemaakt heb.  
Goetjes Joey Bongers.

Mijn naam is Jasper Schuurmans, ik ben 16 jaar oud en woon in Venlo.
Ik biljart nu 4 jaar, daarvan heb ik altijd bij het Klötske in de B-jeugd gespeeld. 
Komend seizoen ga ik bij het ABC ‘t Töpke in A�erden bij de Topteamcompetitie spelen. 
De nationale voorronde werd gespeeld in A�erden, hier had ik 3 wedstrijden gewonnen 
met een goed gemiddelde. Door het gemiddelde had ik een promotie naar de volgende 
klasse voor het komende seizoen behaald. Tevens plaatste ik mij voor het NK in Bidding-
huizen. In dit NK eindigde ik op de derde plaats, maar omdat de winnaar van het NK de 
leeftijd van 21 jaar bereik had, mocht zij niet afgevaardigd worden. 
Dus mochten nr. 2 en 3 naar de Coupe van Beem. Dit was een grote verrassing voor mij 
op dat moment, maar ik ben erg blij dat ik mee mag doen met de Coupe van Beem. 

Gr. Jasper.

Mijn naam is Bradley Marriott. Ik ben 18 jaar oud. Ik biljart al 2 jaar. Mijn hobby’s zijn biljar-
ten, computerspellen spelen en chatten met mijn vriendin. Het betekent veel voor mij om 
mee te doen aan de Coupe van Beem. Ik ben trots op mezelf dat ik het tot zover heb 
kunnen gaan in de korte tijd dat ik gespeeld heb. Ik ben ook trots op al mijn teamgenoten 
en tegenstanders dat ze ook aan deze toernooi mee kunnen doen. Ik verwacht veel plezier 
van deze toernooi en meer vrienden te maken. Ik verwacht ook meer op te steken en beter 
te worden. Ik hoop dat de ervaringen die ik hier krijg mij in de toekomst verder helpen in 
het spel. Ik wens iedereen een plezierig weekend
 
Veel groeten van,
Bradley

Hallo ik ben Hans Junior Snellen ik woon ik Rijsbergen en ben 16 jaar 
oud. Ik heb interesse gekregen in biljarten door mijn vader. Door mijn 
vader ben ik zelf ook gaan biljarten. Ik begon ermee toen ik 11 jaar was, 
maar dat was niet echt serieus. Op mijn 12e ben ik bij de biljart vereni-
ging Amorti terecht gekomen. Daar ben ik begonnen met competitie te 
spelen bij de B-jeugd en zo ging het balletje al snel verder. 
Nu speel ik in de topteam competitie bij de jeugd. Ik speel nu ook sinds 1 
jaar bij een C1 team. Ik speel daar bij de vereniging de Ram. Ik krijg 
bondstraining van Frans van Hoeij en bij Amorti krijg ik ook nog les van 
Jos Goverde. Ik vind het echt super leuk om mee te mogen doen aan de 
Coupe van Beem dit jaar, ik heb er al veel zin in. 

En ik hoop natuurlijk op een mooi resultaat en een gezellig weekend.


