
België winnaar Coupe van Beem 
 
Afgelopen weekend is in het jeugdbiljart centrum van Amorti het drielanden 
jeugd biljarttoernooi gespeeld om de Coupe van Beem. 
Hierbij komen de 8 jeugdkampioenen van Nederland, België en Duitsland 
tweemaal tegen elkaar uit. 
Dit driedaagse evenement is dit jaar voor de 49e keer gespeeld. 
Er was een grote belangstelling, ook vanuit België en Duitsland en er werd vol 
lof gesproken over de organisatie die vanwege de tijdsplanning strak in de 
hand moest worden gehouden. 
Het toernooi werd vrijdagmiddag door middel van de acquitstoot officieel 
geopend door Eef Schoneveld, wethouder van sport.   
Na een zeer spannend verloop van de meeste partijen was uiteindelijk het 
team van België die als winnaar tevoorschijn kwam, zij wisten alle wedstrijden 
in winst om te zetten. 
Dit jaar werden er voor het eerst 2 driebandenspelers toegevoegd waarbij zeer 
goede resultaten werden behaald, er waren 3 partijen die met een moyenne 
van boven 1,00 zijn gespeeld over de 40 te behalen caramboles. 
Er waren 2 spelers, 1 van België en 1 van Duitsland die al hun partijen in winst 
hebben omgezet.  
De teams van Duitsland en Nederland speelden tweemaal remise met 1-1. 
Doordat het team van Duitsland een remise partij speelde tegen België was 
dat net het verschil om de 2e en 3e plaats. 
  
Uitslagen Coupe van Beem 
 
1e ronde: België - Duitsland 2 - 0 (10 - 6) 
  België - Nederland 2 - 0 (10 - 6) 
                  Nederland - Duitsland 1 - 1  (8 - 8) 
 
2e ronde: Duitsland - België 0 - 2 (5 - 11) 
  Nederland - België 0 - 2 (6 - 10) 
  Duitsland - Nederland 1 - 1 (8 - 8)  
 
Eindstand: 1. België  8 matchpunten en 41 partijpunten 
  2. Nederland 2 matchpunten en 28 partijpunten  
  3. Duitsland 2 matchpunten en 27 partijpunten 
 
Door de voorzitter van Amorti, Walter van Dongen, en de afgevaardigde van 
de KNBB, Piet Verschure werden vervolgens de prijzen uitgereikt met de 
mededeling dat volgend jaar dit toernooi in België wordt gespeeld. 


