Biljartvereniging “De Engel”.
De geschiedenis van de biljartvereniging De Engel komt tot leven, kort na de zware
oorlogsjaren. Er stond in de zaak een ouderwets biljart met dichtgetimmerde hoekpockets.
De tafel stamt dus van rond de eeuwwisseling van 1900 of eerder, toen dit type biljarts nog
gangbaar was. De tafel had als afmetingen 210 cm lengte bij 105 cm breedte, gemeten aan
de binnenzijde van de banden. Het was in de negentiende eeuw nog gebruikelijk om de bal
van de tegenstander te potten in een hoekpocket, met verende klep. Caramboleren kon ook.
Van rood spelen leverde een extra punt op. De puntentelling was wat gevarieerder. In de
achttiende eeuw kon je soms met een duw of stoot een score van wel 6 punten in 1 keer
behalen. Dit biljart was getooid met een gaslamp in 1929. In de dertiger jaren werd er een
lamp boven gehangen. Om de klandizie langer in huis te houden werden er toernooitjes
georganiseerd. De afschrijfklok om biljarttijd tegen betaling te reserveren, raakte in onbruik.
Als iemand de ballen vroeg voor een potje, dan kreeg hij ivoren biljartballen aangereikt, uit
de middelste la, achter de bar vandaan. De keus hingen in een rek tegen de muur aan de
noordzijde. Het mahoniehouten rek bevatte 12 keus, aan elke kant van het kralen telraam
met drie stangetjes met elk 25
schuifbare kralen. Het biljart had tot
1955 vaste kliktellertjes aan elke zijde
van het biljart, op de lange banden.
Slijtage van het veermechanisme en
vervuiling onder het glaasje leidde tot
onbruik. De keus werden eens per jaar,
indien nodig, voorzien van een nieuwe
pomerans, door het geschuurde
beenvlakje en de geschuurde onderzijde
van de pomerans te verbinden door een
boven stoom zacht gemaakt lijmplaatje. Een half plaatje was voor een handige speler wel
voldoende om de pomerans er muurvast op te lijmen. In 1950 namen Kees Juffermans en
Hein Koek het initiatief om in het café een biljartclub op te richten met de naam B.V. De
Engel, en zich te voegen bij het biljartdistrict Bollenstreek (BBB). Zo werden de avonden wat
drukker, door de aanwezigheid van een aantal wedstrijdbiljarters. Al spoedig sloot het district
Bollenstreek zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Die aansluitingsvergadering
werd gehouden in het café in De Engel. De club bloeide en groeide, onder leiding van Hein
Koek, Kees Juffermans, Gerard van Eyk, Andre Mondriaan en Cor Dofferhof. Vergaderen
gebeurde in de huiskamer of zo nodig in de keuken. Een vast onderdeel was het gekissebis
over de hoogte van de contributie. Onder leiding van Cor Dofferhof en Jaap Elfering kwam er
structuur in de financiële situatie en de cluborganisatie. Dikwijls speelden de teams om de
prijzen en herhaaldelijk bereikten teams zelfs de landelijke teamfinales in Enschede,
Amersfoort of Nieuwegein. Sinds 1984 neemt er ook een kaderteam deel aan de landelijke
kadercompetitie. Het driebanden heeft bij BV De Engel nooit een grote vlucht genomen, ook
al zijn er in de club altijd wel enkele liefhebbers voor deze discipline te vinden. Na de
verbouwing van het bedrijf, tot wegrestaurant en zalencentrum, is het biljart verplaatst. De
serre werd verruimd en het cafégedeelte iets verkleind. Toch is de club er al 65 jaar van
harte welkom. Met een stabiele groep en geringe wisseling in het ledenbestand, gaan we op
naar een 75 jarig jubileum.

