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Beste clubgenoten

De voorrondes van de 4de, 3de en 2de klas zijn weer gespeeld en hebben voor
OBIS de nodige finalisten opgeleverd. Zowel in het district als gewestelijk. Ons
clublid Henk Welboren wist de gewestelijke finale in Den Helder te bereiken , en
behaalde daar een tweede plaats. Henk namens bestuur en leden van harte
gefeliciteerd hiermee.
De derde klas districtsfinale, waarvoor Cor Mol en Ben de Ruiter zich geplaatst hadden, werd
gespeeld in het nieuwe biljartcentrum De Viaanse Molen. Cor eindigde daar met een derde plaats,
ondanks het feit dat hij regelmatig uit de heup schiet.Cor van harte proficiat met deze plaats! Ben
de Ruiter eindigde op een achtste plaats, maar Ben wij hebben als bestuursleden gezien dat je te
lief bent voor je tegenstanders, maar dat heeft te maken met je liefde voor de biljartsport.
Dan de 2de klas districts finale in eigen huis, waar je dan als vereniging wel trots op mag zijn als
daar van de acht spelers vier man van OBIS deelneemt. Wat voor de overige vier deelnemers dan
wel een zware opgaaf is, maar ondanks dat is het toch een fijne en spannende finale geworden
Twee man maakte kans op deelname aan de gewestelijke finale. De finale partij tussen Hans
Gosseling en Henk Lammers zou normaal gesproken een 'eitje' moeten zijn voor Hans.Maar
aangezien je je in Henk Lammers goed kan vergissen, zag deze toch kans om van Hans te winnen.
Henk namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd met je overwinning en deelname aan het
gewestelijk kampioenschap in Benningbroek op 14, 15 en 16 januari 2000.
Dan nu even een stukje over het knock-out tournooi, tegenwoordig het Joop Schouws Memorial
tournooi.
Een tournooi waar door veel leden aan wordt deelgenomen, maar waar we dit jaar wat misten.De
entourage waar normaal door het begeleidersteam voor wordt gezorgd, moesten we dit jaar
missen door een gebrek aan mensen die zich daarvoor wilden inzetten. Onze hoofd
wedstrijdleider Henk Lammers, heeft deze taak toen op zich genomen ondanks het vele werk dat
hij al heeft. Al met al werd het een gezellig en geslaagd tournooi, wat ook de familie Schouws te
kennen heeft gegeven. Ook zij genoten enorm van de laatste vier partijen.De partij tussen Kees
Beentjes en Ben de Ruiter was erg spannend. De heren maakten remise, moesten daarna 10 %,
maakten weer remise en door strafstoten kon Ben zich uiteindelijk voor de finale tegen Jeroen
Beentjes plaatsen.
Henk Palm en Kees Beentjes speelden om de 3de en 4de plaats.De eindstand werd als volgt:
Jeroen nr. 1, Ben de Ruiter nr.2, Henk Palm nr.3 en Kees Beentjes nr.4. Jeroen namens bestuur en
leden van harte.Na afloop van het tournooi kregen we ook nog goed nieuws: Gerard van Elst, Cor
de Heer en Jeroen Beentjes hebben aangeboden om voortaan dit tournooi te organiseren.Zij
kunnen hierbij rekenen op de volledige steun van het bestuur om de oude glorie te herstellen en er
weer een fijn tournooi van te maken.

Nu het laatste nieuws over onze nieuwe locatie. Wij hebben gekozen voor de inrichting getekend
door Paul Visser, die dit in samenwerking met de bouwcommissie gaat uitwerken.Binnenkort
wordt het huurcontract getekend met A&P en wij zullen in het volgend clubblad de precieze
datum van overgang bekend kunnen maken.

Het bestuur wenst iedereen hele fijne kerstdagen toe en een goede eeuwwisseling en voor het jaar
2000 heel veel gezondheid en wedstrijdplezier!

De voorzitter W.Koelman
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Verbouw en inrichting nieuw clubgebouw Kerkweg 64a…………….

Nadat in de extra ledenvergadering van 1 november 1999 de weg werd vrijgemaakt om het
voormalige kantoorpand Kerkweg 64a te verbouwen en in te richten als biljartcentrum, is het
bestuur keihard aan het werk gegaan. Er komt nogal wat voor kijken voor daadwerkelijk tot
uitvoering kan worden gekomen.
Het bestuur heeft diverse keren vergaderd, overleg gevoerd met de bouwcommissie en
verhuurder. Daarnaast hebben diverse ondernemers, loodgietersbedrijf, elektrotechnisch bedrijf,
luchttechniek en aannemers een bezoek gebracht aan het nu nog kale gebouw, waar het duo Paul
Visser (bouwcoördinator) en Anne Jager aanwezig was om de ondernemers, voor het uitbrengen
van een offerte, te vertellen wat er in het gebouw moet gebeuren om straks over een goede
biljartaccommodatie te kunnen beschikken.
Bestuurlijk is het zover dat de aangepaste huuraanbieding is geaccepteerd.
Met de verhuurder P & A te Utrecht, moet nog een en ander onderhandeld worden. De kosten
verbonden aan de aanschaf/aanleg van een nieuwe Cv-ketel en de verplaatsing van de meterkast
(begane grond) zullen inzet zijn van de onderhandeling. Met de verhuurder komen wij daar wel
uit. Één dezer dagen zal het concepthuurovereenkomst ons worden aangeboden.
Over de offertes van de diverse bedrijven zijn ook besluiten genomen.
In een nog nader te bepalen tijdspad zal aangegeven worden dat 1 maart 2000 het werk klaar moet
zijn. De inrichting hopen wij ook tegen die tijd voltooid te hebben. Uiteraard bouwen wij, wegens
onverwachte tegenvallers, een uitloop tot 1 april in.
Het bestuur gaat er van uit, dat in de eerste volle week van januari een start wordt gemaakt met
het sloopwerk.
Ook de financiële kant van de verbouw en inrichting speelt, hoewel OBIS een grote reserve aan
middelen heeft, een belangrijke factor.
Het kostenplaatje is bijna altijd meer dan oorspronkelijk begroot. Zo ook in dit geval.
De verwachting is dat de totale kosten van de verbouw en inrichting komen te liggen rond
fl.265.000,=. Met het inzicht van nu is het mogelijk straks een hoog kwalitatief voor biljarten
geschikt gebouw te hebben.
Meer dan 50 leden hebben op de kijkmiddagen in het laatste weekend van oktober het gebouw
bezichtigd.
Met het gebouw in beeld hopen wij dat u zich enigszins een voorstelling kunt maken hoe het er
ongeveer uit gaat zien.
Als u minder goed ter been bent kunt u straks met de personenlift naar boven. Gekozen is voor de
baropstelling ter hoogte van het raam boven de entree. Aansluitend de keuken. Door de gang stuit
je vervolgens op de toiletgroep. Daar komen een damestoilet, een herentoilet en 2 urinoirs,
uiteraard gescheiden. Verder komt er een garderobe en grenzend daaraan een bestuurskamer van
geringe afmeting (OBIS is gewend aan een kleine bestuurskamer).
Vanaf de bar heb je straks uitzicht op 4 schitterende nieuwe Wilhelmina-biljarts (model classique
op 6 sierpoten in de kleur kersenhout).
Boven de biljarts komt een verlaagd plafond waarin de luchtverversing wordt verwerkt. De ramen
aan de Kerkwegzijde zullen worden geblindeerd. Aan die zijde komen zitjes voor de spelers en
aan de overkant de publieke tribune (zonder verhoging).
Er is zelfs een kleurencommissie, bestaande uit Jaap Ripke, Paul Visser, Nicole Koelman en Riet
Jager, ingesteld. Het bestuur vindt het zeer belangrijk dat bij de aanschaf van de biljarttafels, de
vloerbedekking, plafonds, wanden en deuren passen in het geheel.
Een bar in dezelfde kleur (kersenhout) zal het geheel completeren.
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Zoals het er nu naar uitziet stappen wij met ons tapbiertje over van Heineken naar Amstel. Zijn er
leden die daar moeite mee hebben, deponeer een “protest”briefje in de kopy-bus. Tot half januari
krijgt u daartoe de gelegenheid.
Alles bij elkaar een ambitieus plan, waarvan over 2 à 3 maanden de resultaten te zien zullen zijn.
Tevens gaan wij een start maken met de verkoop door een makelaar van ons huidig clubgebouw
met garage en inventaris zoals stoelen, tafels en biljarts(zie publicatiebord).
Tot zover de stand van zaken.

Namens het bestuur,

De secretaris,

Anne Jager.

Biljart fylosofie volgens George Jacet deel #2

1. Direct na de stoot dient de houding tot rust te komen!
2. Na de stoot is vaak goed te zien of de voorbereiding volledig is geweest.
3. Bewegingen na de stootuitvoering zijn deels al terug te vinden in een verkeerde

voorbereiding.
4. Twijfel voor of na de stoot is begrijpelijk, maar tijdens de stoot mag er alleen maar

zekerheid zijn.
5. Bekijk altijd of een stoot voldoet aan je verwachtingen.
6. Verwerk een misser altijd in positieve zin, door een sterkere motivatie en concentratie.

- Tenslotte nog even een vraag van de altijd leergierige Willem Burger. Hij vroeg
mij: George, wat is nu een “droge stoot”? Het klonk wat dubbel, maar hier is mijn
antwoord:

- Als iemand quasi-nonchalant aan de biljarttafel staat en ongeïnteresseerd een
carambole met effect tracht te maken, waarbij hij onbewust de inclinatie van de
keu tot een minimum weet te beperken, met gevolg dat de stootbal na de afstoot
totaal geen deviatie zal vertonen en dus toch het resultaat van die stoot een
carambole oplevert, zal de arbiter, hoewel hij de getoonde attitude niet prefereert,
toch de carambole moeten annonceren! ( ?????…. red.)
Een “droge stoot”.
Snap je Wim?

Filosoof “Sjors”
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Districtsfinale 2e klasse libre bij OBIS

Ik vergelijk het biljarten met de korte baandraverij, 2 paarden in de baan en dan maar zien wie er
het eerst door de finish is. Ook biljarten is man tegen man of vrouw. Wie het eerst bij de honderd
is heeft meestal gewonnen. We lopen met 8 paarden deze finale. Als eerste J.Oudeman met Grote
Jan tegen C.Korten met Coertje Pech, en wat gebeurt (Nico Mongelluzzi) een Deat Heat. Dan
B.Looyenga met Arbiter tegen L.Delis met Kale Lauw. Arbiter wint met 3 meter. Dan
H.Lammers met Lucky Henkie tegen C.Louwen met Gladde Cees. Lucky Henkie wint met ruim
verschil. Als laatste in de 1e omloop J.Gosselink met Super Hans tegen K.Beentjes met Grijze
Kees, die 25 meter tekort kwam. In de 2e omloop wint arbiter van Coertje Pech, Lucky Henkie
van Kale Lauw, Grote Jan van Grijze Kees en Super Hans van Gladde Cees. In de 3e omloop wint
Gladde Cees van Coertje Pech, Super Hans van Kale Lauw in 13 stappen (65 km), Arbiter moet
het afleggen tegen Grote Jan en Lucky Henkie wint van Grijze Kees. In de 4e omloop krijgt Super
Hans het moeilijk tegen Coertje Pech, maar wint wel in 34 stappen (toch te veel gegeven tegen
Kale Lauw). Grote Jan wint van Kale Lauw, Lucky Henkie wint weer, nu van Arbiter, hoogst
gemeten snelheid 31 km. Grijze Kees is het verliezen zat, nieuwe hoefijzers er onder en ja, hij
wint van Gladde Cees. In de 5e omloop gebeurde iets merkwaardigs. Super Hans en Arbiter in het
startvak, startsein wordt gegeven, Super Hans snel weg terwijl Arbiter nog uit zijn voerbak stond
te eten. Super Hans bij de finish in 9 stappen, Arbiter achterlatend op 12 meter. Grijze Kees wint
van Coertje Pech, had die ijzers er maar eerder opgeslagen. Dan 2 stalgenoten, Gladde Cees wint
van Kale Lauw. Dan Lucky Henkie tegen Grote Jan die meteen een voorsprong nam maar vlak
voor het einde zo struikelde dat Lucky Henkie toch nog langszij kon komen, weer een Deat
Heat!! Dan de 6e omloop. Super Hans -Grote Jan, die toch nog last had van die struikeling in de
vorige omloop. Uitgeschakeld wegens onregelmatig draven. Dan Lucky Henkie tegen Coertje
Pech. Nu weet ik waarom H. Lammers dat paard Lucky genoemd heeft, want precies op dezelfde
plaats als Grote Jan ging ook Coertje Pech tegen de vlakte. 1 meter voor de finish, 100 om 99.
Kale Lauw wint zowaar van Grijze Kees en Gladde Cees wint van Arbiter. Dan de finale dag.
Nummers 7 en 8 in de baan. Kale Lauw - Coertje Pech. Wie noemt zijn paard nu zo, dan roep je
toch pech op, weer verlies. Dan 5 en 6, Arbiter verliest van Grijze Kees. Nr. 3 en 4 in de baan,
Grote Jan liet er geen gras over groeien en versloeg Gladde Cees. Dan de Nr.1 en 2. Super Hans
versus Lucky Henkie. Op het spel stond het Kampioenschap van District Alkmaar. Op de helft
van de baan lag Super Hans nog voor, maar op het eind vloog Lucky Henkie hem voorbij, dus
Lucky Henkie Kampioen!!!!
Hij mag dus ook nog naar de gewestelijke kampioenschappen in Benningbroek.
Met dank aan onze starter C.de Heer. Midden en eindstek C.Liefting - C.Baltus
B.de Ruyter-C.Bolten en het talloze publiek langs de baan. Dames van de eettent Elly en An en de
jongens van de frisdranktent bedankt.
Voor degene die het nog niet snapt de eindstand.

1. H.Lammers 13 Mp. 3.95 moy. H.s. 31
2. H.Gosselink 12 Mp. 5.19 moy. H.s. 65
3. J.Oudeman 10 M.p. 4.10 moy. H.s. 32
4. K.Beentjes 6 M.p. 3.91 moy. H.s. 30
5. C,Louwen 6.M.p. 3.00 moy. H.s. 22
6. L.Delis 4 M.p. 2.96 moy. H.s. 18
7. B.Looyenga 4 M.p. 2.70 moy. H.s. 19
8. C.Korten 1 M.p. 2.91 moy. H.s. 25

Uw sportverslaggever Lucky Henkie Lammers
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Dankwoord Hans Gosselink

Namens de spelers wil ik het woord tot u richten,
wij zijn blij dat het erop zit maar zien hier en daar toch treurige gezichten.

De meningen zijn er over verdeeld, maar een ding is zo goed als zeker,
wij hebben de laatste finale in dit OBIS gebouw gespeeld.

Als we een bal miste konden we soms wel janken,
maar willen het bestuur van OBIS voor de prima organisatie bedanken!

Ook een warm applaus voor de mensen achter het buffet,
zij brachten u en ons de drankjes keurig en net.

Buiten was het guur en koud,
bij OBIS was het gezellig, er waren drankjes, hapjes en pinda’s zonder zout.

Twee dames willen wij in ‘t bijzonder bedanken, ze sneden plakken worst en kaas in
dobbelsteentjes,
bedankt voor de goede verzorging: Annie de Ruiter en Elly Beentjes.

De wedstrijdleider bekeek het geheel met goedkeurende blik,
na af en toe een slok bier of cola met een tik.

4 Avonden lang was met ons in de weer,
Reuze bedankt voor de wedstrijdleiding: Cor de Heer.

En voor alle ballen raak of mis,
het is maar goed dat er een arbitersvereniging is.

Want zonder hun werd het een ravage,
bedankt Cor, Cees, Ben en Co voor jullie prima arbitrage!

Ook was er hulp voor het tellen en het schrijven,
Heren ook bedankt, jullie mogen blijven.

Het publiek kwam allen avonden weer,
Mensen bedankt voor de prima sfeer.

Beste mensen ik heb genoeg gekletst,
het woord is weer aan Jan Visser, hij doet de rest.

Heemskerk 2 december 1999
Henk Lammers, Jan Oudeman, Lou Delis, Cees Beentjes, Curt Korten, Ben Looijenga, Cees
Louwen en Hans Gosselink
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Districtsfinale 2e klasse libre 1999

Een deelnemer in actie

De beide finalisten met de arbiters
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Verslag Finale 4e klasse libre

We begonnen met de eerste speelrondes op maandag 18 Oktober bij biljartclub W.I.K. te
Castricum. De eerste partij mocht ik spelen tegen J.Taanman, deze won ik moeizaam in 37
beurten. De tweede partij ging gelukkig een stuk beter en won ik in 28 beurten van F.Keus en
hoopte dat ik in de laatste partij van de avond dat door zou zetten. Maar helaas ging ik de
slechtste partij van het toernooi spelen, maar won hem wel in 38 beurten van A.Prins.
De stand na de eerste avond was:

car. brt. moy. Pnt.
1. J.Groot 180 89 2.02 6
2. H.Welboren 180 103 1.74 6
3. D.Baas 164 104 1.57 4
4. J.Taanman 169 132 1.28 4
5. K.Smit 163 99 1.64 2
6. P.Papleine 169 116 1.45 2
7. F.Keus 146 100 1.46 0
8. A.Prins 125 89 1.40 0

Op Zaterdag 23 Oktober gingen we de laatste paar rondes spelen. Ik mocht tegen P.Papleine
spelen en won in 25 beurten (ondertussen was er veel lawaai bij de bar, Henk Lammers en R.v/d
Ham waren n.l. binnen gekomen). De 2e partij mocht ik tegen K.Smit spelen en speelde ik de
beste partij van het toernooi, want ik won in 20 beurten met een serie van 19 car.
Ondertussen had J.de Groot plotseling van J.Taanman verloren waardoor ik alleen aan de leiding
kwam. De 3e partij van de dag mocht ik tegen D.Baas spelen, het ging weer lekker en ik won hem
dan ook in 27 beurten. Ondertussen verloor J.Groot weer waardoor het gat met hem al 4 punten
bedroeg en alleen J.Taanman met 2 punten achter me stond en tot mijn verbazing was ik al
kampioen. Dit kwam doordat als ik verloor ik door mijn hoge gemiddelde nooit meer door
J.Taanman ingehaald kon worden (2.05 om 1.57). Dit vond Henk Lammers zo leuk dat hij om mij
te belonen een zoen op mijn wang gaf, gelukkig niet op mijn mond anders had hij ruzie gehad
met mijn vriendin. De laatste partij kon ik rustig spelen en dit vertaalde zich direkt in mijn spel,
want ik verloor uiteindelijk in 31 beurten en 57 caramboles van J.Groot.
Dit bracht de eindstand als volgt:

car. brt. moy. pnt.
1. H.Welboren 417 206 2.02 12
2. J.Groot 400 210 1.90 10
3. J.Taanman 394 259 1.52 10
4. D.Baas 395 245 1.61 8
5. K.Smit 350 205 1.70 6
6. D.Papleine 337 239 1.41 4
7. F.Keus 345 252 1.36 4
8. A.Prins 289 214 1.35 2

P.s. Debby vond de snoepjes heel erg lekker W.K.

Henk Welboren
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Smit naar N.K.

Heemskerk- Biljarter Rene Smit(14) van OBIS/de Magneet
komt komend weekend in actie tijdens het N.K. libre klein
7e klasse jeugd. De Heemskerker heeft zich met een moyenne
van 0,42 als derde geplaatst voor het N.K dat in het biljart-
centrum "Om de Noord" in Wormerveer wordt gehouden.

Dinsdag een berichtje in Dagblad Kennemerland, hierdoor werd het voor mij toch spannend, want
hier had ik niet op gerekend. In het weekend van 16/17 Oktober 1999 is het Nederlands
kampioenschap libre klein 7e klasse jeugd gespeeld in het biljartcentrum “Om de Noord” in
Wormerveer. Ik vond het allemaal heel spannend om mee te mogen doen aan het Nederlands
Kampioenschap. De eerste dag hek ik vier partijen gespeeld. De eerste partij moest ik tegen
Martijn Lovers, ik begon erg goed en kwam met 14-1 voor, maar hij kwam terug en won toch nog
van mij met 17-20. De tweede partij moest ik tegen Ricardo de Wit, deze jongen speelde erg goed
en ik verloor hier ook van 11-20. Mijn derde partij moest ik tegen Ferry van Koolwijk spelen,
verloren alhoewel ik steeds beter ging spelen 17-20. De laatste partij speelde ik bijna remise tegen
Michael Verschuren 20-19. De tweede dag ging het een stuk beter, want ik heb alle drie de
partijen gewonnen, waarvan twee onder toeziend oog van Dhr W.Koelman en Dhr H.Palm
(bestuur OBIS). Tegen Kevin Schepers 20-18, Samantha Wijnmalen 20-9 en tot slot Cindy
Zuidema 20-7. Het was allemaal zeer officieel. Ik ben vijfde geworden.
De organisatie van dit toernooi door het district Zaanstreek/Waterland was erg goed en de zaal
van WBV erg mooi. Ik heb hele leuke dagen gehad en zou het zo weer over doen. Het was heel
leuk om met jongens en meisjes te spelen en te praten van overal uit Nederland.
We hebben als herinnering een mooie foto gekregen waar we allemaal opstaan.

Groetjes Rene Smit

Finale Nederlands Kampioenschap 7e klasse libre
Eindstand op 17 Oktober om 17:00

1. Ferry van Koolwijk 7 140 137 212 0.64 1.11 7 12
2. Ricardo de Wit 7 140 133 248 0.53 0.68 6 12
3. Michael Verschuren 7 140 129 235 0.54 0.90 5 10
4. Martijn Lovers 7 140 119 330 0.36 0.45 4 8
5. Rene Smit 7 140 124 292 0.42 0.58 4 6
6. Kevin Schepers 7 140 120 301 0.39 0.51 5 6
7. Samantha Wijnmalen 7 140 100 320 0.31 0.33 5 2
8. Cindy Zuidema 7 140 79 298 0.26 3 0

Algemeen gemiddelde: 0.42
De hoogste serie is gemaakt door: Ferry van Koolwijk
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Gewestelijke finale 4e klasse libre

Op zaterdag 27 en Zondag 28 november mocht ik meedoen aan de gewestelijke finale. We
begonnen om 11 uur, ochtends met de 1e ronde, welke ik moest spelen tegen W.J. v/d Weert. Dat
ging wel lekker en ik was in 27 beurten uit. De 2e ronde mocht ik tegen J.A. de Groot aantreden,
dit was de tweede man uit ons district. Jan was er erg op gebrand om van mij te winnen gezien
het feit dat hij wilde laten zien dat hij in de districtsfinale terecht van mij gewonnen had. En,
helaas voor mij liep het niet en won Jan van mij in 29 beurten. De 3e ronde mocht ik tegen M.D.J.
van Tok spelen. Ik speelde heel erg lekker maar had geen schijn van kans en verloor in 21
beurten, maar had toch nog 45 car. gemaakt. De 4e ronde begon om 19:00 en ik speelde in het
tweede deel om 20:15 en was een beetje moe aan het worden net als de rest van de deelnemers. Ik
mocht tegen S.I. Serin, het was een martelgang maar ik won toch net aan in 36 beurten. 60 car.
om 59 car, want in de nabeurt miste hij dan ook maar net de laatste bal. Gelukkig hoefde ik niet
het 1e deel van de 5e ronde te spelen en kon dus naar huis om 21:45 terwijl 4 andere nog moesten
spelen. Op Zondag mocht ik al om 11 uur uitgerust beginnen tegen de koploper die al 4 pnt. voor
stond op de rest. Die moest ik winnen om het weer spannend te maken. En jawel, het ging weer
lekker en ik won in 27 beurten, waardoor de spanning weer een beetje terug was. De 6e ronde
mocht ik spelen tegen J.A. van Beelen, het ging erg goed en ik had al 50 car. in 18 beurten, maar
zakte helemaal in elkaar en won uiteindelijk toch nog wel in 29 beurten. De heer Kleverlaan
verloor weer waardoor er 3 man met evenveel punten aan kop staan. 1-M.D.J.van Tok--2-
H.Welboren--3-A.Kleverlaan. Dus in de laatste ronde mocht ik tegen A.de Boer spelen en van
Tol tegen Kleverlaan, dus uit deze partijen zou de winnaar komen. We begonnen de partijen
gelijk, ik was een beetje gespannen, het liep niet lekker en ik verloor helaas in 20 beurten. Van
Tol had gewonnen in 14 beurten met een gem. van 4.28 en was dus kampioen. Ik moest nog
afwachten op welke plek ik terecht zou komen en werd uiteindelijk toch nog tweede op gem.
Het was een erg gezellige finale die onder toezicht van de Sint en pieten werd afgesloten.
De eindstand:

Car. Brtn. H.S Moy. Pnt.
1. v. Tok 393 174 15 2.259 10
2. Welboren 372 195 11 1.908 8
3. Serin 387 207 18 1.870 8
4. Kleverlaan 374 209 19 1.789 8
5. v/d Weert 379 252 10 1.504 7
6. v. Beelen 365 222 10 1.644 6
7. d. Boer 349 200 13 1.745 5
8. Groot 335 223 15 1.502 4

H.Welboren
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De Lamp

Het derde knock-out toernooi.
Was weer gezellig en mooi.
Ik moest tegen onze kleine Italiaan.
Ik zag er tegenop, want hij is met biljarten zo bekwaam.
Ik kreeg een moeilijke bal.
Ik dacht over zeven banden maar en gaf hem een harde knal.
Maar mijn keu schoot omhoog
En belande in de lamp met een boog
Ik zou zweren dat ik loog
Want ik kreeg tranen in mijn oog
Ik stond verslagen
Wat zullen ze me plagen
Der kwam al gauw een grotere corrupte vent
Die een rekening onder me neus duwde van
achtenveertig gulden en vijf en zeventig cent.
Ik dacht aan me nooit niet lange lijs
Ik neem zelf een nieuwe lamp mee
Maar dan een mooie van zilvergrijs
De lamp werd gauw vernieuwd door Leon Wezepoel
En John Mol ruimde de boel.
Alle twee de jongens met een knappe smoel.
De tweede avond tegen Bert Looijenga
Ik dacht daar ga je weer pa!
Al gauw kwam er een hele hoge biljart ambtenaar
Hij deed ineens zo raar
Hij bond een doek ter bescherming om de lamp voor mijn keu
Ik schold hem uit voor pestkop
Want zo’n streek is toch sneu
Ik weet alles is maar een grap
Maar als ik het weer doe
Geef mij dan maar een schop of een trap
Mijn vrouw zegt ze beloofde je een taart
Maar ik weet niet of die taart nog bestaat
Maar als je schuldig bent voor een of andere fout
Krijg je toch geen handdruk van goud, zoals
in de politiek.
Want dan gaan de lampen om de beurten stuk als een vergiet.
Beste biljartvrienden en vriendinnen
Aanstonds een nieuwe eeuw, een nieuw gebouw
Het wordt vast een goed begin
Maar ik hoop op ijzersterke lampen
Anders gebeuren er misschien nieuwe rampen
Ik wens jullie een prettig biljart seizoen
En ik hoop dat ik het nooit meer doen
Veel beste wensen in het nieuwe jaar
Blijf leven, ga nog niet dood

Van Han de brokkenpiloot.
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K.O. TOERNOOI 1999

Zaterdag 6-11 meteen een verrassing, C.Mol verliest van L.Wezepoel. M.Tiecken wint van
A.Jager met zijn allereerste serie van boven de honderd, om precies te zijn 102. M.Klaver wint in
vijftien beurten. Op Maandag 8-11 het vervolg. C.Welp wint na verlenging van P.Beers.
W.Koelman ook van N.de Groot. Ben Looyenga verliest van J.Beentjes met nog 4 car. te gaan
maar gaat net als Peter, Nico en Cor toch door naar de 2e ronde. Jelle Brouwer en J.Bregman net
niet. J.Keus kwam niet verder dan 15 car. G.Smit wint van J.Mol. Dat is bij de meeste deelnemers
aan de winscore een vette streep op hun formulier. In de 2e ronde is D.Smit kansloos tegen
J.Beentjes. B.Looyenga knappe winst tegen H.Koper die nu met een theedoek om de lamp moest
spelen. Toch vervelend Han? N.de Groot wint van R.Adrichem. C.Mol en P.Beers nu toch
uitgeschakeld. Bank Beentjes mist met nog 9 car. te gaan(te zacht geloof ik) van V.Veldt die er
nog 45 moet en deze ook maakt. M.Tiecken-A.Mantel remise, Mischa wint in de verlenging.
P.Noordermeer wint in 12 beurten van G.Elst. In de 3e ronde wint H.Palm van R.Bart in 19
beurten. W.Koelman van C.Welp 19 beurten. B.de Ruyter van N.deGroot 19 beurten. Mischa
verliest van Vincent, met nog 26 te gaan maakte Vincent het uit met een serie van 44. Dan is het
Zondag 14-11. H.Palm wint van V.Veldt, 52 om 142. J.Beentjes wint van B.looyenga en vader
kees van W.koelman. Dan B.de Ruyter tegen M.Smit. Marcel wordt ingemaakt met boter en
suiker, in10 beurten is Ben uit. 5.20 moy. Dan de ½ finale. H.Palm krijgt geen kans tegen
J.Beentjes , 17-240 in 10 beurten. B.de Ruyter-K.Beentjes Ben is uit en Kees maakt remise met
een serie van 12 car. Verlenging dus. Kees moet 8 car. en Ben 5 car. na 3 beurten weer gelijk.
Dan om en om de beginstoot. Ben raak, Kees mist. Om de 3e en 4e plaats H.Palm-Kees Beentjes,
Kees wint. Finale Ben-Jeroen. In 6 beurten is Jeroen uit met een slotserie van 133. Dus Jeroen
mocht de bokaal in ontvangst nemen die uitgereikt werd door Henny Schouws, de vrouw van
Joop naar wie dit toernooi vernoemd is.

W.L. H.Lammers

Eindstand

1. J.Beentjes 1200 car. 59 brt. 20.33 moy.
2. B.de Ruyter 278 car. 107 brt. 2.59 moy.
3. K.Beentjes 500 car. 159 brt. 3.14 moy.
4. H.Palm 270 car. 122 brt. 2.21 moy

plts. 5 t/m 8

B.Looyenga sr. 296 65 4.55
M.Smit 141 88 1.60
V.Veldt 772 54 14.29
W.Koelman 236 97 2.43
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Stand Dinsdagavond bijgewerkt tot en met 14 december 1999

Naam Partijen Punten Caramb. Beurten Moyenne Moyenne Hoogste Hoogste %

gespeeld te spelen serie moyenne moyenne

1 Ben Beentjes 18 45 540 387 1,39 1,00 12 2,00 139,0

2 Remco Bart 18 42 1515 382 3,96 3,33 31 7,50 118,9

3 Rob Adrichem 18 39 1526 429 3,55 3,38 34 6,13 105,0

4 Arnon Mantel 18 37 990 440 2,25 2,02 22 3,86 111,4

5 Siem Mol 18 37 936 435 2,15 1,96 17 2,66 109,7

6 Cor de Heer 18 35 2348 399 5,88 5,53 47 12,08 106,3

7 Cees Welp 18 31 601 429 1,40 1,27 9 2,05 110,2

8 Gerard Elst 18 31 814 469 1,73 1,80 20 2,88 96,1

9 Banc Koelman 18 30 698 446 1,56 1,52 15 2,25 102,6

10 Kees Beentjes 18 29 1532 468 3,27 3,39 30 5,11 96,5

11 Arie Diemeer 18 27 703 468 1,50 1,55 11 3,28 96,8

12 Ed Beentjes 14 26 527 251 2,09 1,99 18 3,16 105,0

13 Henk Lammers 18 24 1456 418 3,48 3,63 32 7,00 95,9

14 Willem Koelman 18 23 1059 454 2,33 2,55 17 3,73 91,4

15 Andres Bouhof 16 21 1013 364 2,78 2,72 27 5,00 102,2

16 Bert Looyenga 18 20 936 463 2,02 2,29 18 4,00 88,2

17 Piet van de Mey 17 19 1266 434 2,91 3,08 30 5,06 94,5

18 Jaap Aardenburg 18 19 834 472 1,76 2,03 17 3,41 86,7

19 Ben Looyenga 17 14 1326 410 3,23 3,74 34 4,12 86,4

20 Ben de Ruijter 18 14 920 482 1,90 2,20 26 2,82 86,4

21 Sjon Koelman 17 12 1136 400 2,84 3,23 48 4,40 87,9

22 Gerard Smit 17 2 266 560 0,47 0,75 6 0,76 62,7

Totaal 193 22942 9460 2,43 48 12,08 99,1
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De Dinsdagavond

Met nog vier avonden te gaan is hier de stand van de dinsdagavond,met andere woorden de
herfstkampioen
is nog niet bekend , hoewel deze titel Ben Beentjes bijna niet meer kan ontgaan
Als nieuw lid op de dinsdag laat hij zich gelijk goed gelden met al een hoogste serie van 12 en
de laatste 7 partijen ongeslagen .Ook Remco Bart is de laatste partijen (6) ongeslagen en
afgelopen dinsdag(7 dec.,) tegen Kees Beentjes uit in 12 beurten. Siem Mol Heeft slechts drie
keer verloren ,misschien doet die keer dat je je keu stuk sloeg je goed en gooi je nu je energie op
het biljart.Rob Adrichem sterk gespeeld met onder andere een hoogste serie van 34.
Arnon Mantel van het begin af aan bij de eerste vijf.Cor de Heer een slechte start en verwachte
gelijk weer onderaan te eindigen maar nu op weg naar de top drie.Banc Koelman zoals
gewoonlijk hele goede & hele slechte partijen afwisselend maar toch in de bovenste regionen van
de lijst. Cees Welp ook alles of niets maar ook vaak verloren met net 1 of 2 caramboles te
kort.Gerard Elst wel winst maar geen uitschieters.Kees beentjes die tijdens het Knock-Out
toernooi de halve finale van ben de Ruyter verloor en daardoor geen finale tegen Jeroen kon
spelen,verder Kees onder moyenne maar toch een hoogste serie van 30 tegen Ben Looijenga.
Ed Beentjes 11 partijen zelf gespeeld en nu wordt er voor hem gespeeld en zijn er toch al vier
punten voor hem gehaald.Arie Diemeer maakte na een geintje over ADO meteen korte metten
met mijn persoontje ,3.,28 uit in 14 beurten..Henk Lammers van de laatste 5 partijen slechts 1 x
winst maar wel naar het gewest in de 2 e klasse
Willem Koelman ,door al die aanstaande nieuwe locatie en vergaderingen geen prestaties op het
groene laken.Laten we maar hopen dat alles wel leidt tot prestatie aan de Kerkweg.Bert Looijenga
Na een slecht start toch langzaam beter in z”n spel onder andere tegen Remco uit in 16 beurten
met een hoogste serie van 18.Jaap Aardenburg onder moyenne en ook 6 x verloren zonder
punten.Andrès Bouhof na 2 jaar Clubfinale is die nu al ver uit het zicht toch een hoogste slotserie
tegen Henk van 27 caramboles.
Piet van de Mey die misschien mede door allerlei strubbelingen bij de Hoogovens een slecht
seizoen gespeeld tot nu toe, Sjon Koelman na vorig seizoen een moyenne punt omhoog te zijn
gegaan nu moeite met de overwinning en,misschien toch te hoog 3,23?Ben Looijenga na 10
wedstrijden pas 1 overwinning en komt langzaam uit het dal omhoog maar is in zijn hoofd
misschien ook te veel bezig met de kerkweg .Ben de Ruyter promotie naar de 2e klas maar blijft
op de dinsdag ver onder de 2,5 moyenne grens.Gerard Smit de andere nieuwkomer op dinsdag
slechts 2 punten en zijn moyenne is te hoog ingeschat

Bert Looijenga.
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Spel en arbitrage regels t.a.v. de biljartsport in z’n algemeenheid

Nadat bij de aanvang van dit seizoen weer een groot aantal nieuwe leden bij onze
biljartvereniging O.B.I.S. zijn komen spelen, en menigeen daarvan misschien voor het eerst met
de spel en arbitrageregels te maken hebben, en voor de oud leden is het waarschijnlijk ook wel
goed weer eens het e.e.a door te nemen.
Daarom zal ik de hierboven genoemde regels voor al diegenen (en eventuele leden van de
Magneet) proberen uit te leggen, en zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Het kan voor veel leden misschien een nodige verbetering of verandering in hun beoordeling en
uitvoering van de arbitrageregels zijn.

De arbitrage:

Is het erop toezien dat het biljartspel in zowel officiële bondswedstrijden en ook in clubverband
de diverse wedstrijden, zoals toernooien, finales e.d., de spelregels in acht worden genomen.

De arbiter:

Is diegene die door de wedstrijdleiding wordt aangewezen voor een bepaalde wedstrijd, en wordt
ook geacht deze naar behoren te kunnen tellen en leiden.
De taak van de arbiter begint zodra de spelers zich op verzoek van de wedstrijdleiding naar het
biljart begeven en eindigt in principe bij het inleveren van de tellijst.
De eerste taak van de arbiter voor de aanvang van de partij is het tossen, dit seizoen nieuw
ingevoerd, het wordt momenteel alleen (nog) toegepast in officiële bondswedstrijden.
De handelingen door de arbiter van het tossen zijn beide handen gesloten voor het lichaam
houden waarvan een gevuld met een voorwerp.(munt,sleutel,aansteker)
Daarna laat men één van de spelers een hand uitkiezen, vervolgens opent de arbiter beide handen,
en is die keuze de gevulde hand dan heeft deze speler recht om te bepalen wie begint met
inspelen, bij de lege hand keuze mag de andere speler bepalen wie begint met inspelen.
Hoewel het “tossen”, omschreven door de secretaris, al enige tijd aan het begin van het seizoen
op het publicatiebord heeft gehangen wil ik er toch nog even de volgorde ervan toelichten.
Ten eerste dus het tossen, daarna inspeeltijd maximaal 4 minuten, met daarin eventueel het
uitvoeren van de acquitstoot ; de arbiter geeft daarvoor de laatste inspeelminuut aan. Hoewel de
spelers niet verplicht zijn de acquitstoot uit te voeren, de arbiter geeft dan het einde van de
inspeeltijd aan. Dus als volgt te handelen: tossen, inspelen, ballen schoonmaken, trekstoot laten
uitvoeren, vervolgens aanvang van de partij.

In het volgende clubblad komen nog enkele taken van de arbitrage waar de arbiter op moet letten,
tevens optreden, bevoegdheden, constatering van fout, herzien van een beslissing, enz., enz.

De (ver)tellende arbiter.
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Vaklieden gevraagd voor schilder en timmerwerk
tegen geringe vergoeding!!!!!!!!!!

Echter niet geheel vrijblijvend i.v.m. planning van de diverse werkzaamheden.
Dus realiseer u goed dat er dan wel degelijk op u gerekend wordt.

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij:

P. Visser en J. Ripke !!!!!
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BILJARTVERENIGING O.B.I.S. (OOK BILJARTEN IS SPORT)/ DE MAGNEET


