
Namens b.v. ’t Centrum uit Vaassen heeft teamgenoot Ad Vermeulen  
tijdens de afscheidsplechtigheid op vrijdag 22 januari jl. in de aula van  
het Crematorium Heidehof te Ugchelen dit In Memoriam uitgesproken:

Geachte aanwezigen… Dag Hilde ….   
Tenslotte heb ik Hilde bijna net zo vaak in biljartzalen ontmoet als 
Hein. Zij was immers 53 jaar lang zijn aller felste supporter en zij deed 
nog méér voor de club. Ik zag Hilde dan ook regelmatig… 

Ik kwam Hein voor het éérst tegen in Apeldoorn waar ik in 1965 vanuit 
Amsterdam neerstreek. 
Rond 1990 kreeg ik de kans Hein vaker te ontmoeten. Toen woonde ik 
wel in Vaassen maar bleef toch nog een tijdje in Apeldoorn biljarten.
Biljartvereniging ’t Centrum is in Vaassen op 1 juni 1957 in café 
Rutgers opgericht. In augustus ‘68 werd Hein lid en kwam al snel tot 
triomfen. Hij leek onverzadigbaar en schreef voor bijna elk 
kampioenschap in… waar dat mocht en sloeg haast geen toernooi over. 
Deze reeks liep in de loop van méér dan 50 jaar snel op tot grote 
succesvolle hoogten. 
Hij speelde ook buiten onze organisatie in vele 10-van rood-, 3banden-en 
andere invitatietoernooien. 



In ons district  ‘Stedendriehoek’, dat later was gevormd uit het district 
‘Apeldoorn’ tezamen met de districten Deventer en Zutphen, miste hij 
bijna geen kampioenschap.

Er werd toen wel intensiever getraind. Elke maandagavond kwam hij bij 
mij thuis boven en hield dit jarenlang vol en succes werd verzekerd…… 
Niet alleen op het groene laken, maar er ook omheen…… Hij werd een 
gewaardeerde en dus veel gevraagde arbiter…… Daar genoot hij ook van.
Tevens was hij  25 lange jaren wedstrijdleider van onze vereniging………

Voor al deze inspanningen ontving hij tijdens het 25-jarig verenigings-
jubileum  de Gouden erespeld van Verdiensten.

Maar altijd gaf Mulderij de voorkeur aan het actieve eigen spel, in welke 
spelsoort dan ook. De liefde voor en de spanning onder de felle lampen, 
zowel het genot van de kans op succes waren de inzet. 
Dit was vóór alles zijn biljartleven, zijn grootste aantrekkelijkheid en 
daarom speelde hij het liefst elke avond.
 
Kortom,…… het biljarten zat hem in het bloed. Zodoende heeft Hein met 
zijn inzet, zijn toewijding en veelzijdigheid in ons district en binnen 
onze regio zich een positieve reputatie bezorgd. 
Dit had nu hier kunnen blijken, maar de Coronaziekte stak daar een 
stokje voor. Jammer !
Veel van zijn successen had ik opgeschreven, maar er is te weinig tijd 
om dat enthousiasme, zijn kunde en de hoogtepunten uit zijn lange 
biljartcarrière hier te vertellen.  
Van zijn biljartleven kan werkelijk een boek worden geschreven.

Hein genoot van de biljartwereld  waarin hij zo enorm actief was. Ik heb 
dit jarenlang mogen meebeleven. Het was een genot om deze man bezig 
te zien……. vol overgave en concentratie. 
Meestal opgetogen en soms ook in de put als hij zijn draai niet kon 
vinden of zijn team had verloren…. 
Maar altijd uiterst sportief met snode plannen en vol zelfvertrouwen om 
de volgende confrontatie te winnen, want hij kon terugvechten als geen 



ander……. 
Persoonlijke kampioenschappen spelen deed hij het allerliefst. Hij liet 
daartoe geen kans onbenut en speelde later zelfs op de grote 
matchtafel. Als gewaardeerd lid van een team, dat 15 seizoenen lang 
meedraaide in de 4e divisie van de nationale competitie driebanden-
groot was hij al gauw onmisbaar.
Wij trokken wekelijks, om en om in eigen auto’s, het land in  om andere 
teams te verslaan. Kampioen werden we nooit want daartoe waren onze 
kwaliteiten te beperkt…..
Hein was ambitieus en liet dit altijd op en rondom het biljart door zijn 
prestaties en wilskracht blijken

Hij was een prachtig lid van b.v. ‘t Centrum, die ook onze leden bezocht 
tijdens hun kampioenschappen.
Ik doe hiermee niets tekort aan Lammert, Wil, Theo, Wim, Jan of vele 
anderen waar Hein 40 jaar lang óók van heeft genoten… 
Dát weet ik zeker…



Hein je wordt hartstikke bedankt voor al je kwaliteiten die je ons 
biljarters toonde. Deze paar minuten zijn echt te weinig om al jouw 
inzet en liefde voor onze sport te verwoorden.
Ik had hier in ’t kort, naast deze prachtige foto, wat markante zaken 
over jou uit mijn plakboeken genoteerd. Er was helaas geen tijd genoeg.

Bedankt Hein…. voor alles wat je voor biljartvereniging ’t Centrum, voor 
de Kon. Ned. Biljartbond en voor mij persoonlijk hebt betekend….
Ik zal je werkelijk missen… ! A.V.


