
CEES SNOEREN ONTVANGT DE GOUDEN GEMEENTESPELD 

Op zaterdag 13 november 2021 vond de viering van het 75-jarig jubileum 

van de Oosterhoutse Biljart Federatie plaats. Dit feest was voorheen al 

twee keer uitgesteld vanwege Corona. Maar deze keer kon het feest wel 

doorgaan. Weliswaar in afgeslankte vorm omdat het kabinet de vorige 

avond had besloten dat de horeca om 20.00 uur dicht moest. Het feest 

vond plaats in de foyer van de Bussel. Er waren redelijk veel biljarters 

aanwezig. Iedereen werd welkom geheten door de voorzitter van de 

Oosterhoutse Biljart Federatie, Peter de Laat. Het is de organisatie 

gelukt er een heel mooi feest van te maken. Vooraf was gezegd dat we 

tijdens de receptie lekkere hapjes, drankjes en een leuk muziekje 

voorgeschoteld zouden krijgen. Maar we kregen naast volop drank een 

complete maaltijd met ijs na. Dat smaakte voortreffelijk en had tot gevolg 

dat we na het feest niet meer thuis warm hoefde te eten. De muziek was 

ook geweldig goed verzorgd. Extra leuk was het optreden van 

goochelaar Marc Korthout met als artiestennaam Marc Woods. Hij 

vertoonde zijn kunsten praktisch aan elk tafeltje in de zaal. En hij deed 

het heel goed. Het mooiste vond ik wel dat hij er voor zorgde dat er een 

kaart aan het plafond bleef plakken. Hij liet die kaart gewoon hangen 

zodat als een van zijn collega’s in de Bussel was zij konden zien dat 

goochelaar Marc Woods hier had opgetreden. Tijdens dit feest werden er 

heel veel biljarters gehuldigd. Degenen die langer dan 25 jaar, 40 en 50 

jaar lid waren van de Oosterhoutse Biljart Federatie (OBF) kregen een 

speldje en een mooi handdoekje met het logo van de OBF uitgereikt. Er 

waren twee personen die langer dan 60 jaar lid waren van de OBF. Dat 

waren Toon Krijnen en Cees Snoeren. Als eerste werd Toon gehuldigd. 

Hij ontving naast het speldje en handdoekje een prachtige bos bloemen. 

Toon is een echte winnaar. Hij is degene die in het libre en driebanden 

de meeste titels heeft binnengehaald. Als laatste was Cees Snoeren aan 

de beurt. Voor hem was de burgemeester van Oosterhout, Mark Buijs, 

gevraagd om aan Cees de GOUDEN gemeentespeld te overhandigen. 

Hij sprak hele mooie woorden over Cees. Cees verdient het dubbel en 

dwars om deze GOUDEN speld te krijgen. Als wedstrijdleider was hij een 

groot aantal jaren het boegbeeld van de Oosterhoutse Biljart Federatie. 

In de begintijd bestond BiljartPoint nog niet en moesten de 

wedstrijdprogramma’s handmatig worden samengesteld. Dat was vooral 

de taak van Cees. En een aantal keren moest hij het hele programma 

weer omgooien. Dat was nachtwerk. Hoe hij dat deed snapte alleen 

Cees. Daarnaast was hij ook jaren wedstrijdleider van het Wereld 



Driebandentoernooi. Dat begon in 1983 in de sporthal Oosterheide en 

daarna hield dit toernooi, dat later werd gehouden in de Bussel in 2001 

helaas op te bestaan. Iedereen vond de toekenning van deze GOUDEN 

speld aan Cees heel terecht en hij mocht van alle aanwezigen de 

felicitatie in ontvangst nemen. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de 

organisatoren van het 75-jarig jubileum. De organisatie bestaande uit 

Sjef van Delft (voorzitter), Gerard Snoeren, Robert Evers en Ricardo 

Hofkens verdienen een extra pluim. De viering van het jubileum was 

vanwege Corona kort maar krachtig maar zeker ook heel erg leuk. We 

moeten zuinig zijn op zulke mensen, vooral op de jongeren, zodat er nog 

vaak feesten kunnen worden georganiseerd.   


