Historisch overzicht
Biljartvereniging Woezik is opgericht op 15-7-1962. Zij telde toen slechts enkele leden. Zij stelde zich
ten doel de beoefening van het biljartspel door amateurs te bevorderen, en dat in de ruimste zin des
woord. Zij trachtte dit doel te bereiken langs wettige weg en sloot zich daarom op 28-8-1972 aan bij de
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB).
Als clublokaal werd gekozen voor Café Verploegen. Hier stond 1 tafel ter beschikking.

De leden speelden zowel recreatief als prestatief biljart. Vanaf 1972 werd ook deel genomen aan de
KNBB competities. Naast het deelnemen aan wedstrijden organiseerde men ook zelf wedstrijden. Dit
gebeurde zowel in de vorm van vriendschappelijke uitwisselingen met verschillende clubs als in de
vorm van officiële (voor)wedstrijden en toernooien.
Met het Duitse Kreis Kleve werd een vriendschappelijke band aangegaan.
Vermeldenswaardig zijn o.a. de volgende prestaties: Een Nederlands Kampioenschap voor het Top
Team en diverse kaderteams; Enkele Gewestelijke kampioenschappen; Een Nederlands
Kampioenschap voor Rinus de Haan, Rini Megens, Martin van Berkom, Willy Steures, Martien van der
Spoel Lyon Megens, Jean Verbeet, Harrie van den Boogaard, Herold Slettenaar en anderen die
langere of kortere tijd lid waren van onze vereniging. Eén van onze beroemdste ex-leden is Hans
Vultink.
In de loop der jaren groeide Café Verploegen uit tot een allround Horeca en Zalencomplex. Het éne
café-biljart maakte plaats voor een biljartzaal waar 7 kleine caramboletafels en 2 matchtafels alsook 2
snookers staan opgesteld.
Op 19-7-1990 werd besloten tot de oprichting van de Stichting Biljartevenementen Wijchen, SBW Zij
werd de organisatrice van de vele biljartevenementen bij Zaal Verploegen. Gekozen werd voor een
aparte stichting om zo het financiële risico van de vele evenementen niet op de vereniging te laten
rusten. Voor deze activiteiten werft de stichting sponsorgelden. Zaal Verploegen is hierbij actief
betrokken.
De vereniging steunt de stichting bij die organisatie. Zo kon men gezamenlijk o.a. al 3x een
internationaal 3-banden toernooi en een exhibitietoernooi organiseren. Sinds 1993 organiseerde de
SBW in samenwerking met de B.V. Woezik jaarlijks het EK bandstoten.
In 2000 werd voor de eerste keer het EK 47/2 georganiseerd. Van 2003 t/m 2007 is de organisatie van
het Grand Dutch in onze handen geweest. Tijdens dit evenement in januari werden de Nationale titels
in de klassieke spelsoorten verdeeld. In 2008 is wederom een Europees Kampioenschap Banstoten
georganiseerd. 2009 was een sabbatical jaar voor onze SBW organisatie. Lang hebben we gehoopt in
ons jubileum jaar het Wereld Kampioenschap Bandstoten te zullen organiseren. Begin 2010 hebben
we echter moeten besluiten deze ambitie in de ijskast te zetten omdat we het evenement financieel
niet rond konden breien. In tegenstelling tot de voetbalwereld gaan wij voor zekerheid en sluitende
begrotingen. Dit laatste leek helaas een utopie en dan zou het volgende in het geding gekomen zijn;
De stichting sponsort namelijk op haar beurt de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn o.a.
vergoedingen nationale teams, kleding BV Woezik, uitwisselingen, feestavond, materialen, onderlinge
toernooitjes, consumpties tijdens tel en/of schrijfbeurten, etc.
Binnen de vereniging wordt gestreefd naar onderlinge solidariteit met rechten en plichten voor
alle leden.

