In memoriam Cees van den Oudenhoven
Erelid van de Roosendaalse Biljart Bond

Eind november bereikte ons het bericht dat Cees van den Oudenhoven in Amerika is overleden.
Degenen die al lang biljarten hebben hem ongetwijfeld gekend. Cees is in augustus 1974 in het
bestuur van de RBB gekomen als wedstrijdleider.
In die tijd stond de automatisering nog in de kinderschoenen, wat betekende dat handmatig de
programma’s gemaakt moesten worden. In zijn tijd werd afscheid genomen van de schriften waarin
de gemiddelden van de spelers en de wedstrijduitslagen werden bijgehouden. De eerste computer
van de RBB - eind jaren ’80 van de vorige eeuw - was een groot log ding, dat door Cees elke
zaterdagmiddag meegesleept werd naar café Concordia in Roosendaal.
De partijophalers (door Cor Hellemons misdienaars genoemd) leverden daar de wedstrijdformulieren
en tellijsten van de afgelopen week in. Daar zaten Cees, zijn broer Arno en een aantal bestuursleden
om de formulieren te controleren, de uitslag na te rekenen en te voorzien van commentaar en in te
voeren in het programma. Vooral de chemie binnen de zaterdagmiddagploeg zorgde voor veel
inspiratie en hilariteit en zo ontstonden de leuke en soms (te) scherpe commentaren. De biljarters
van toen vlogen af op de maandelijkse stapel Pomeransen wanneer ze in het café waren afgeleverd
om te zoeken naar en zo ja wat er over hen geschreven was.
Hij vond de liefde bij de Amerikaanse Tina. Tina kwam voor hem naar Nederland. Na een aantal jaren
in Oudenbosch te hebben gewoond zijn ze naar Amerika geëmigreerd en dat betekende ook, dat
Cees in augustus 2002 na 26 jaar afscheid nam als lid van het RBB-bestuur.
Als wedstrijdleider stak Cees heel veel uren in zijn werk voor de RBB. Na zich zoveel jaar zo intensief te
hebben ingezet voor de RBB was zijn benoeming tot erelid dik verdiend.
Samen met zijn vrouw Tina heeft hij een aantal gelukkige jaren in Florida gehad tot hij ziek werd.
Tot kort voor zijn overlijden had hij er - samen met de artsen - nog hoop op dat de behandelingen
succesvol zouden zijn en genezing, of in ieder geval verbetering mogelijk was. Het heeft helaas niet
zo mogen zijn.
Cees is op 28 november 2021 op 74-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen zijn vrouw Tina en zijn familie heel veel sterkte bij dit verlies.
Het bestuur van de Roosendaalse Biljart Bond

