
Henk Ridderbeeks winnaar Swalmer biljartcompetitie 2018  
 
Op vrijdagavond 15 juni werd in café Wilma en Thijs in Swalmen voor de vierendertigste keer de 
finale om het Swalmer biljartkampioenschap gespeeld. In totaal deden er 30 spelers van de 
verenigingen BC 't Klumpke, BC Boekoel, BC Swalmen en Seniorenvereniging mee aan deze 
competitie. Na het spelen van de voorrondes en kwartfinales hebben zich uiteindelijk 4 spelers 
weten te plaatsen voor deze finale.  
Op het groene laken gingen ze de sportieve strijd aan, met als inzet de fraaie wisseltrofee. 
 De eerste halve finale werd gespeeld tussen Ben Hendrickx (Boekoel) en Henk Ridderbeeks ('t 
Klumpke). In een goede partij over 21 beurten had Henk als eerste zijn te maken caramboles (53) bij 
elkaar met een moyenne van 2,52. Ben gaf zeer goed partij. Hij kwam in de gelijkmakende beurt 
uiteindelijk maar 2 caramboles te kort om een barrage af te dwingen, maar speelde met een 
moyenne van 7,76 een goede partij. In de tweede halve finale kruisten Wiel Slabbers ('t Klumpke) en 
Wim Perriëns (Senioren) de degens. Al snel bleek dat Wim te sterk was voor Wiel. Hij wist de 
wedstrijd te winnen met een moyenne van 1,83 waar Wiel 0,71 tegenoverstelde. 
 De winnaar moest dus komen uit de finalepartij tussen Henk Ridderbeeks en Wim Perriëns. Wim 
kwam geweldig uit de start blokken, maar moest gaandeweg de partij toch zijn meerdere erkennen 
in Henk. Henk wist zijn 53 caramboles te maken in 19 beurten, een mooi gemiddelde van 2,79.  
Wim maakte 30 van de 44 te maken caramboles. Ook hij speelde met 1,58 gemiddelde een goede 
partij. Henk Ridderbeeks is door deze overwinning voor de eerste keer Swalmer Biljartkampioen. 
Na de laatste partij werden de trofeeën uitgereikt en bedankte de organisatie allen die dit toernooi 
mogelijk hebben gemaakt. 
 

 
   
De finalisten op een rij.  
V.l.n.r.: Ben Hendrickx (3e), Wiel Slabbers (3e), Henk Ridderbeeks (kampioen) en Wim Perriëns (2e). 


