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Biljartvereniging OBIS – De Magneet

Opgericht d.d. 8 januari 1964
Koninklijk goedgekeurd d.d. 19 februari 1975

Adres: Kerkweg 64 A 1961 JE Heemskerk
: 0251 – 243458

Erelid: Jaap Bregman Initiator tot oprichting van OBIS
Lid van verdienste: Henk Lammers

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman Nielenplein 24-28

Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

Vice-voorzitter- A Jager Breedweerlaan 96
Secretaris: Anne 1963 BP Heemskerk

: 0251-245292
Penningmeester: H.C. Palm Mozartstraat 86A

Henk 1962 AD Heemskerk
: 0251-232838

Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers Rijksstraatweg 167
Henk 1969 LE Heemskerk

: 0251-232838
Hoofd Jeugdzaken: J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8

Jaap 1945 ET Beverwijk
: 0251-249031

Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser Zevenhoeven 105
Paul 1963 SE Heemskerk

Barbeheer: N. de Groot Communicatieweg 13
Nico 1967 PR Heemskerk

: 0251-258441

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter: Jeroen Gosselingk Secretaris: Dennis Ripke
2e Voorzitter : Robin Klaver 2e Secretaris: Robin Klaver
Wedstrijdleider: Sander Gosselink
Begeleiders/trainers: Jaap Bregman, Hans Gosselink,

Jan Keus en Piet Liefting.
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Colofon
Dit blad is een uitgave van de biljartvereniging OBIS-de Magneet en is er om leden
en belangstellenden te informeren over actuele ontwikkelingen en activiteiten.
Het blad verschijnt 5 keer per jaar en wordt gratis aangeboden aan de leden van de
vereniging.

Redactieadres:
Kerkweg 64A 1961 JE Heemskerk
Tel.: 0251-243458

Redactie en vormgeving:
George Jacet Willemshoeve 1 1906 CZ Limmen
Joop Roelands G. van IJsselsteinlaan 24 1934 GN Egmond a/d Hoef

Druk:
REPRO-afdeling Castricum

Oplage:
110 exemplaren

inhoud
Pag. 1 bestuutssamenstelling pag. 36-37 pers. kamp. Distr.
Pag. 2 van de voorzitter pag. 38-39 foto`s do-av-groep
Pag. 3 van de penningmeester pag. 40 stand recreatie
Pag. 4 3 sponsors
Pag. 5 voor de goede orde
Pag. 6 Nico naar de 1e klasse
Pag. 7 westfriese kadercompetitie
Pag. 8 van de redactie
Pag. 9 puzzeltje
Pag. 10 Cor Mol naar destrict
Pag. 11t/m 13 mijn clubavond
Pag. 14 districtstoernooi 38/2 3e kl.
Pag. 15-16 belevenissen van leerling
Pag. 17 CdeHeer gewest 3bnd 1e kl.
Pag. 18 Bregmantoernooi
Pag. 19 nat fin. Jeugd overg. klasse
Pag. 20-21 J. Mol distr. fin. 2e kl libre
Pag. 22 alle adverteerders/sponsors
Pag. 23 t/m 27 biljartcarriëre van P. Liefting
Pag. 28 H.H. wedstrijdleiders
Pag. 29 voorbesch. Ned. Kamp.jeugd libre overg. kl.
Pag. 30 stand do-av.
Pag. 31 jeugdclinic
Pag. 32 8 logo`s
Pag 33 oudejaarsviering do-av.-groep
Pag. 34 bargebeuren Nico de Groot
Pag. 35 bedankt Kees Beentjes

Uw verhaal,
verslag
of zomaar iets om
het clubblad mee op

te sieren, kan
ingeleverd worden

tot: 7
maart 2001 !!

Wij rekenen op U.
Alvast bedankt,

de redactie
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Beste clubgenoten,

Als voorzitter wens ik alle leden en hun
echtgenotes, en onze sponsors een gezond en fijn 2001. Laten wij er
als OBIS leden voor zorgen dat wij een sportief biljartjaar tegemoet gaan.

Inmiddels is de nieuwjaars receptie ook alweer achter de rug. Deze
werd perfect verzorgd door de activiteitencommissie; Gerard Elst,
Cor de Heer en Nico Groot.
Mijne heren hierbij hartelijk dank voor jullie inzet!

Dan nu goed nieuws:
John de Mol is kampioen 2e klas libre geworden. We
willen John hier van harte mee feliciteren en nu op naar de gewestelijke
finale in de Viaanse molen op 26, 27 en 28 januari.
Laten we John daarbij de nodige steun geven!

Verder heeft OBIS een druk jaar voor de boeg. Maar
meer hierover verder in dit clubblad.
Wij wensen als bestuur alle leden heel veel biljartplezier toe.

De voorzitter W. Koelman.
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Van de penningmeester

Contributie leden: fl. 200,- p.j.
Contributie nietspelende leden: fl. 100,- p.j.
Contributie OBIS-recreatieleden: fl. 50,- p.j.
Contributie recreatie niet-OBIS-leden: fl. 100,- p.j.
Contributie kadergroep niet-0BIS-leden: fl. 100,- p.j.
Contributie kadergroep OBIS-leden: fl. 50,- p.j.
Contributie jeugd : fl. 100,- p.j.
Inschrijfgeld P.K. senioren nationaal: fl. 17,- per spelsoort
Inschrijfgeld P.K. senioren destrict: fl. 15,- per spelsoort
Inschrijfgeld P.K. jeugd: fl. 7,50 per spelsoort
Inschrijfgeld nieuwe OBIS-leden: fl. 10,- eenmalig
Inschrijfgeld nieuwe recratieleden: fl. 5,- eenmalig
Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden: fl. 5,- eenmalig

Als je op dit moment nog in het krijt staat bij de penningmeester zou
het fijn zijn als je het te betalen bedrag nu snel overmaakt zodat de
penningmeester daar niet achteraan hoeft te gaan!

De contributiebetaling kan in èèn termijn geschieden en wel vòòr
1 november of in 2 gelijke termijnen, resp. vòòr 1 november en vòòr 1
februari

De inschrijfkosten moeten tegelijk met de eerste contributiebetaling
worden overgemaakt!
Bankrekeningnummer: 32.62.26.737 tnv. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 tnv. OBIS te Heemskerk

=======================

De contributieregeling is vastgesteld in de ledenvergadering van 22
september 1997 en te lezen in de statuten van de vereniging!

=======================
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Voor de goede orde,

Ons clubblad wordt door de REPRO-afdeling van P.Z. Duin en Bosch
gedrukt, vergaard en gebonden (geniet).
De keuze voor deze REPRO-afdeling is voor onze vereniging financiëel
heel voordelig vanwege de zéér concurerende prijzen die men hanteert.
De REPRO-afdeling is een afdeling waar cliënten van Duin en Bosch
werken en dient als laatste fase van hun behandeling, zodat men wat
gemakkelijker de stap naar de maatschappij kan maken om in het
normale arbeidsproces mee te kunnen draaien.
De mogelijkheid bestaat dat er door een onoplettendheidje een pagina op
z’n kop zit of dat er b.v. een pagina ontbreekt. Dit kan natuurlijk een keer
gebeuren!
Door ons wordt ook wel eens een paar typefoutjes gemaakt!
Wij hopen dat je er begrip voor op kunt opbrengen als er wat foutjes
ingeslopen zijn.
Het blijft natuurlijk mensenwerk!!
In ieder geval willen wij jullie bij deze alvast bedanken voor jullie inle-
vingsgevoel!!

De Redactie

============================
========

GENIET, MAAR DRINK MET
MATE!!!!!!!

Rijd niet als je gedronken hebt! Wees
verstandig en neem een glaasje fris.
Neem eens een gehaktbal of een kaas-
tostie, het zal je goed smaken!!
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Nico Mongelluzzi gepromoveerd naar
de 1e klasse libre!

Nico kwam na de voorwedstrijden 2e klasse naar mij toe en vroeg mij of ik
de uitslag van zijn prestatie in het clubblad wilde zetten.
Natuurlijk wil ik dat wel en feliciteerde hem met zijn promotie naar de 1e

klasse.
Nico begon sterk en liet gelijk na één partij een moyenne noteren van: 5,26
en een serie van 23! Geen partij heeft Nico uit handen gegeven en derhalve
geen partij verloren! Alleen tegen P. Hemmer moest Nico 1 punt afstaan.
Een prachtige prestatie die beloond werd met een promotie en een
finaleplaats. Het eindresultaat mag er zijn:
600 car. in 146 beurten met een eindmoyenne van 4,10 een hoogste
serie van 23 en een totaal van 11 punten!
Ook wil ik Remco Bart, John Mol en Sjon Koelman feliciteren met hun
finalelaats en samen met Nico hebben zij inmiddels de finale gespeeld in
het Parelhof in H.H. Waard.
Een verslag van deze finale lees je verder in dit blad!

G.J. --------------------------
---------
.

Wilt je een sleutel van het
clubgebouw? (allèèn senioren)

Jaap Ripke kan je tegen een borg van fl. 25,- een sleutel verschaffen!

-----------------------------------
Het bestuur zou het heel prettig vinden als niet iedereen het prikbord
opsiert met allerlei mededelingen en berichten die er niet op of af moeten.
Laat het bijhouden van het prikbord over aan het bestuur en/of de
wedstrijdleiders, daar is het bestuur en de wedstrijdleider heel goed toe in
staat!! Bedankt voor je medewerking.

-----------------------------------
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Westfriese kadercompetitie

Het vervolg is voor het OBIS-KADERTEAM ongunstig verlopen.
Er werden 2 wedstrijden gespeeld en beiden verloren. Het OBIS-team
behoort nog tot de dopgroep maar de 1e plaats hebben zij prijs moeten
geven. Wie weet heroveren ze deze plaats weer.
Er zijn nu 6 maal 2 ontmoetingen verspeeld. De individuele prestaties zijn
als volgt:

Pl. Naam M.P. Gesp. Car. Brt Gem.
1 Jaap Bregman 10 6 683 80 8.16
2 Joop Roelands 12 10 1021 117 8.72
3 Anne Jager 9 10 961 179 5.26
4 George Jacet 8 10 1076 141 7.63

Er werden tot nog toe 8 extra matchpunten behaald. Het totaal is nu
gekomen op 47 matchpunten voor en 37 tegen.
Hoe zich dit vertaalt in de totaalstand is ons helaas niet bekend. Er doen 10
teams mee.
In januari worden de wedstrijden voortgezet en wij hopen op winst! Wij
laten weer van ons horen.
Groetjes,
Spelers kaderteam

Gezegde: Geluk is iets moois natuurlijk,
maar er moet niet vast op gerekend worden.
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Van de redactie,

Bedankt voor de vele positieve reacties die wij gehad hebben op het
nieuwe clubblad. Wij zijn er zelf ook zeer content mee; makkelijker
hanteerbaar en leesbaar!

De clubbladen worden in het vervolg op de desbetreffende clubavonden/
middagen uitgedeeld! De bladen die over blijven, door ziekte, afwezigheid
of het laten liggen ervan, worden door Anne Jager en /of Henk Lammers
opgehaald en thuisgebracht.
Mogelijkerwijs kan je het blad daardoor wat later in de bezit krijgen dan
iemand anders, maar dat heb je natuurlijk al begrepen!

Veel leesplezier,

Kerkplein 7/A 1961 EA Heemskerk tel. 0251-250079

Als je tijdens een partij touchè maakt en de arbiter heeft daar geen
erg in, ga dan niet door met je spel maar wees sportief en laat de
beurt aan je tegenstander!!

Het is tenslotte clubavond en gèèn finale! 
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Een klein oefeningetje met de hersenen.
Zoek het koppelwoord!!!

Biljart ---------------- keu --- -------------voering
Biljart ---------------- ? -----------------vorm
Biljart ---------------- ? -------------dans
Biljart ---------------- ? ---------------- gebeuren
Biljart ---------------- ? -----------------spel
Biljart ---------------- ? ----------------kastje
Biljart ---------------- ? -------------------scherend
Biljart ---------------- ? --------------gever
Biljart ---------------- ? -----------spanning
Biljart ---------------- ? -----------------troepen
Biljart ---------------- ? --------------------boek
Biljart ---------------- ? ------------------slag
Biljart ---------------- ? ------------------laken
Biljart ---------------- ? --------------pit
Biljart ---------------- ? ------------------ganger
Biljart ---------------- ? ------------------regel
Biljart ----------------- ? ----------------- teken

De goede antwoorden kan je in de kopijbak deponeren, maar er wordt
verder echt niets mee gedaan!!

Veel sukses, de uitslag komt in het volgende clubblad!
De redactie.

________________________

Beste OBIS-leden,
Heb je nu nog niet betaald aan onze penningmeester?
Maak hem blij en maak de contributie, P.K.’s, of inschrijfgeld , over op:
Bankrekeningnummer: 32.62.26.737 tnv. OBIS te Heemskerk of
Postgiro: 2210448 tnv. OBIS te Heemskerk. Alvast bedankt!
p.s. De bedragen staan vermeld vooraan in het clubblad! !

Cor Mol heeft zich geplaatst voor het
districtskampioenschap



Kopij inleveren voor 7 maart!

12

3e klasse libre klein

Cor is met een gemiddelde van 2.52 de finale ingegaan als 4e geplaatste.
Namens allen gefeliciteerd met je plaatsing!
We hadden een verlag van deze finale graag willen afdrukken in dit
clubblad maar helaas is er geen getuigenverslag van binnen gekomen.
Cor vertelde wel dat hij het heel druk had met het opknappen van het huis
van een van zijn kinderen, maar toch wel de tijd zou vinden om een kort
verslagje te schrijven.
Jammer dat dit toch niet is gebeurd:“een andere keer beter”.

Hier de onvolledige uitslag:

Plts. Naam Car. Brt. MP. Part. Moy. H.S.

1:

2:

3:

4: Cor Mol

5:

6:

7:

8:
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Mijn clubavond

Als ik in Heemkerk arriveer op de woensdagavond, dan parkeer ik
mijn auto meestal op het parkeerterrein vlakbij ons clubgebouw. Daar is
vaak nog wel een plaatsje te vinden!
Als ik daarna naar het clubgebouw loop en ik probeer de voordeur te
openen met de afstandsbediening van mijn auto, dan zit je toch wel
met je gedachte heel ergens anders dan waar het hoort te zitten, n.l.
bij het biljarten. De reden dat mijn moyenne teruggelopen is, is mij
nu wel erg duidelijk geworden! Ik kan beter in het vervolg op de fiets
komen denk ik. Of zal ik dan de voordeur met mijn fietssleuteltje
open willen maken??



 DAMES EN 
HERENKAPSALON


A.H. v. Tunen

Kerkweg 56 1961 JD Heemskerk
Tel. 0251-231437
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Als ik de biljartzaal binnen kom, dan neem ik meestal even plaats
op een kruk aan de bar.
Na enkele seconden hoor ik een vrouwenstem vanachter de bar vra-
gen : “Wil je een kopje koffie, George”?
Ik moet zeggen dat dat héél aangenaam in mijn oren klinkt en dat ik met
veel genoegen mijn kopje koffie opdrink. Al gauw ben ik het gedoe met
mijn autosleutels bij de voordeur vergeten.
Even later moet ik aan mijn verplichtingen voldoen en wordt mij door onze
wedstrijdleider Jaap Ripke gevraagd een partij te tellen en/of te spelen, iets
waar ik zonder mokken gehoor aan geef!

Op woensdag 13 dec, j.l. begon ik met een partij te tellen waarna ik
mijn eigen partijtje kon spelen. Jammer genoeg verloor ik met een nog
redelijk moyenne. Na mijn partij moest ik de laatste partij van de avond tel-
len. Ene W.B. speelde tegen Desirèe Tiecken. W.B. speelde in het begin
van de partij heel goed, maar weldra kwam er de klad in en zijn
concentratie daalde tot het nulpunt. Uiteindelijk had W.B. de
gelijkmakende beurt en ook deze moest ik annonceren met “noteren: nul
voor W.B.”. Hij feliciteerde zijn tegenstandster Desirèe nog wel met de
overwinning en reageerde daarna zijn slechte spel af door de ballen een lel
te verkopen met z`n vlakke hand waardoor er een bal door de lucht vloog
en regelrecht in mijn kruis boorde!! Even kromp ik in elkaar van de pijn,
maar gelukkig was dat van korte duur en naar later bleek heeft mijn
potentie er gelukkig niet onder te lijden gehad! Ik overweeg nu om maar
een soort stalen kuisheidsgordeltje te gaan dragen als ik weer deze W.B.
moet arbitreren. Net zo veilig, denk ik!…….Dat er een krijtje door de lucht
vliegt van kwaadheid is nog te snappen, maar “`n biljartbal”……??
Verontwaardiging of ongerustheid zou echter een te voorbarige reactie zijn.
Ik heb er vertrouwen in dat W.B. in het vervolg zorgvuldiger met de ballen
om zal gaan! Ja toch Willem??

Tijdens het uitoefenen van mijn hobby zie ik regelmatig in
een schimp een dienblad met volle en lege glazen voorbij gaan, met
daar aan vast iemand, die met glinsterende en guitige oogjes de ta-
feltjes afstruint naar lege glazen en tegelijkertijd de bestellingen op-
neemt om even later de goed gevulde glazen weer uit te serveren.
Bij die guitige oogjes hoort natuurlijk nog veel meer, maar dat kan een
ander misschien beter omschrijven dan ik!
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Wat ik wel zie is dat het geheel wordt voortbewogen door charmante benen
die met vrouwelijke trent tussen de biljarts door gaan om de hapjes en de
drankjes zo veilig mogelijk aan de man te brengen.

Nee Jos Limmen, ik heb het niet over jou. Waar ik het over heb
luistert naar de naam Yvonne: Yvonne de Groot.
Yvonne is iemand die met veel plezier het barwerk doet en dat ook
uitstraalt en als ik zo de woensdagavondleden beluister is iedereen zeer
content met haar aanwezigheid.

Of het nu aan Yvonne ligt durf ik niet te zeggen, maar de
woensdagavond is een goed bezochte en héél gezellige avond geworden
waar ik iedere week met veel lust mijn partijtje biljart speel en daarna
meestal zonder blessures huiswaards keer!
Yvonne, met een gerust hart kan ik je namens alle woensdagavondleden
van harte bedanken voor jouw bijdrage op onze clubavond!

Jouw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd,
Bedankt,
George

Districtstoernooi kader 38/2 3e klasse

Deze finale is opnieuw gèèn doorslaand succes geworden. Daar zijn te veel
ingrediënten die aan deze finale ontbraken. Vooral sfeerloos. De
biljartaccomodatie de Viaanse molen is daar ook debet aan, hoe jammer dit
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ook is. Zoals het nu is, komt er geen hond (mens) kijken. De gezelligheid
ontbreekt en het moet gezegd, de 7 deelnemers maakten er ook weinig van.
Natuurlijk waren er enkele hoogtepunten.
Jan Veldt, de latere kampioen, won 2 maal met 15 gemiddeld, Gerard van
Stenis maakte een technisch goed uitgevoerde serie van 102. Dat was
eigelijk alles en dat is ten ene male te weinig om er de warme kachel thuis
voor te verlaten.
Er zullen veel meer inschrijvingen binnen moeten komen, wil er een
kwalitatief goede kaderfinale in ons district plaats gaan vinden.
Er zijn kaderspelers genoeg, de oorzaak waarom zij niet deelnemen moet
opgespoord worden.
Tot slot: OBIS-deelnemer Jaap Bregman begon goed met 2 partijen rond
de 10,00 gemiddeld, maar de 2e speeldag had hij een off-day (evening), zo
ernstig zelfs dat hij in degradatienood verkeerde,maar gelukkig zette hij dat
recht in de slotpartij. Met een goede serie van 57 en een gemiddelde van
12,50 behield hij zijn kader-status!!!

De eindstand: Mp. Moy. Hs.
1 Jan Veldt (Onder Ons) 10 10,42 67
2 Lex Zoon (Diamonds) 6 10,08 48
3 Gerard v. Stenis (Diamonds) 6 6,20 102
4 Cees Liefting (Onder Ons) 3 6,78 42
5 Piet de Graaf (Onder Ons) 3 6,49 71
6 Jaap Bregman (OBIS) 2 7,04 57
Brè Ja

Gezegde: De belachelijkste woorden zijn:
“nooit en altijd”
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Zaterdagmiddag 18-11-2000
Voorwedstrijden 2e klasse libre
Locatie: OBIS Kerkweg.

Belevenissen en waarnemingen van een leerling scheidsrechter.

De OBIS-speler haalt de 100 punten, hierna mag de tegenstander uit H.H.
Waard nog de nastoot.
Ik leg de ballen op de stippen, de bal met stip leg ik rechts, wat men altijd
doet bij het begin van de wedstrijd.
Nadat ik de ballen op de stippen heb gelegd, zie ik de H.H.Waardspeler
meewarig met zijn hoofd schudden. Ik kijk hem vragend aan en snap niet
wat hij bedoelt; het zou kunnen dat de man ergens last van heeft en daarom
met zijn hoofd schudt.
De OBIS-speler komt mij te hulp. De H.H.Waard-speler heeft gespeeld met
de bal zonder stip, dus moet deze bal rechts liggen en als je er over nadenkt
is dit logisch.
Waar ik wil opmerken dat een leerling scheidsrechter (een beginnende
biljarter) nog veel moet leren.
Wat mij ook opviel, was het minder leuke verbale optreden van sommige
spelers.

Voorbeeld:
De ober brengt de bestelde drankjes bij de tafels.
Een speler uit H.H.Waard roept de ober diverse keren aan. De ober is nog
druk bezig met de andere bestellingen en heeft nog geen tijd en wat later
meldt de ober zich bij de speler. Deze meldt op korte en niet zo`n leuke
manier dat zijn drankje op de verkeerde tafel staat!!!
Bedenk wel dat de ober pro-deo loopt te werken.

Nog een voorbeeld:
Een H.H.Waard speler besteld een bal gehakt met mosterd. De bal gehakt
wordt netjes bezorgd en de ober loopt weer door. Als de ober
weer langs de tafel van de H.H.Waard-speler loopt wordt hij met harde
stem tegen gehouden; “dit heb ik niet besteld”!
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Wat was er nou, er zat mayonaise bij de bal gehakt, terwijl hij mosterd had
besteld.

Dit waren wat punten die mij opvielen. Zien eten doet eten en ik bestelde
ook een bal gehakt, welke mij best smaakte.
P.S.
Ik vond dat de bediening uitstekend zijn werk deed.
`s Avonds half 8 zijn wij klaar, best een lange middag van 1 uur tot half 8.

Groetjes van Gerardus

Cor de Heer in de gewestelijk finale driebanden
Eerste klasse
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Cor heeft op 24-25 en 26 november meegedaan aan de gewestelijke finale
driebanden 1e klasse bij de Hoornse biljartvereniging Horna.
Als 5e geplaatste is Cor met volle moed de strijd aangegaan. Jammer
genoeg is hij na een paar pechpartijen (met èèn punt verschil verliezen) op
de 8e plaats geëindigd.Het is niet niks om eerst de voorwedstrijden, dan de
districtsfinale en dan de gewestelijke finale er achteraan te spelen. Wij kun-
nen ons best voorstellen dat de vermoeidheid dan kan toeslaan!
We moeten het deze keer dan ook zonder een verslag van de finale en de
eindstand doen.
Van de districtsfinale heeft Cor in ons vorige clubblad uitgebreid verslag
gedaan en daarmee heeft hij toch ruimschoots zijn steentje bijgedragen aan
ons clubblad.
Cor, namens allen van harte gefeliciteerd met de 8e plaats, je hebt toch aan
de Nederlandse kampioenschappen geroken en er zijn maar weinig mensen
die je dat nadoen!
Rust maar een tijdje lekker uit, je hebt het verdiend!

De redactie
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OBIS organiseert weer het
J.P. Bregmantoernooi

Op zaterdag 3 en zondag 4 februari

Het jaarlijks terugkerend J.P. Bregman invitatietoernooi krijgt voor de
24e keer zijn beslag op:
za.mi.-za.av. 3 februari en op
zo.mi. 4 februari de finaledag en
feestelijke sluiting.
Uitgenodigd voor dit prachtige
toernooi worden bij voorkeur
spelers, die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor de eigen
vereniging of de biljartsport in
het algemeen.
Hoog in het vaandel staat sportiviteit in al zijn geledingen.
Jaarlijks wordt een andere libreklasse uitgenodigd en het is nu de
beurt aan een achttal 1e klasse librespelers. Wie de deelnemers zijn is nog
niet bekend als dit clubblad uitkomt.
Binnenkort kunt U dit op het publicatiebord zien!
Het toernooi wordt voor de 1e keer in ons nieuwe centrum verspeeld. Dat
houdt in dat er op 4 biljarts wordt gespeeld en dat we het in 2 dagen
kunnen doen.
Onze hoofdwedsrijdleider Henk Lammers heeft de regie in handen en hij
zal voor een spannende eindstrijd zorgen.
U bent natuurlijk allen hartelijk welkom.

De redactie

Gezegde: BILJARTERS zijn net VISSERS……;
Ze maken van hun gespeelde serie

de mooiste belevenis ter wereld.
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Magneetjeugd organiseert:

De nationale finale jeugd
overgangsklasse libre

Speelsterkte 20,00-35,00
Een spektakelstuk gaat deze
finale worden!! 8jeugdige
libristen gaan uitmaken
wie de sterkste van Nederland

wordt. Deze
jeugdspelers laten ons
zien hoe libre gespeeld

moet worden. Er gaan een
aantal partijen uit binnen

de 10 beurten en hoge
honderdserie`s toveren

deze jongens uit hun keu!!!
Het moet ook voor U als

fervent biljartliefhebber een ware
belevenis zijn dit bij te wonen op:

zaterdag 3 maart en op
Zondag 4 maart

in ons biljartcentrum
Komt allen-noteer deze datums in uw agenda.

Gezegde: Houd de kritiek zo nu en dan achter de kiezen,
maar slik ze niet door.
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Districtsfinale 2e klasse libre klein

Op 13,15 en 16 december j.l. vond in de biljartlokaliteit “Parelhof”te
Heerhugowaard onder de leiding van b.v. Heerhugowaard de finale van de
2e klasse libre klein plaats. Acht deelnemers, vier arbiters, een
wedstrijdleider en nog enkele vrijwilligers moesten tesamen proberen er
een mooie finale van te maken. Doordat maar liefst vier van de acht
deelnemers van b.v. OBIS kwamen was de verwachting bij ons dat we toch
zeker wel een kampioen naar Heemskerk mee moesten terug nemen.
Woensdag werd er gestart en dat begon direct heel leuk. John Mol wint in
18 beurten van Sjon Koelman en zet zo een knap moyenne neer. Remco
Bart wint in 19 beurten van Klaas Zwaan en laat merken ook knap spel te
kunnen laten zien. De tweede ronde verliezen de eerstgenoemde spelers en
zodoende neemt de “kleine” Italiaan Nico Mongolluzzi de eerste positie in.
Na drie rondes verandert dit niet en moet iedereen het hoofd buigen voor
Nico die dan met twee punten voorsprong de thuisreis naar Heemskerk met
een goed gevoel kan aanvangen. Vrijdagavond begint voor Nico niet goed
en hij moet toestaan dat Wim Ursem hem zijn twee eerste punten afhandig
maakt. John Mol moet dan tegen Cees Louwen die tot dan toe hetzelfde
aantal punten hebben. In een fantastische partij van de kant van Cees komt
John geen moment in zijn spel en verliest in 16 beurten van Cees, wat later
de snelste partij van het toernooi blijkt te zijn. Nico wint vrij gemakkelijk
van Remco wat hem weer op de eerste plaats brengt. De laatste ronde van
vrijdag brengt Remco en John tegenover elkaar, Nico en Curt, Sjon
koelman en Wim, en Cees tegen Klaas. Nico start overdonderend en na drie
keer met zijn ogen te hebben geknipperd staat Curt met 50 caramboles
achter. Curt komt nog goed terug, maar Nico laat er geen twijfels over
bestaan wie de winnaar zal worden van deze partij. In 19 beurten is het ge-
beurt. Sjon Koelman wint moeizaam in 41 beurten van Wim Ursem maar
voegt toch weer twee punten aan zijn totaal toe. John Mol gaat tegen
Remco ook zeer goed van start en bouwt een voorsprong van 45
caramboles op. Hierna zakt het iets in en Remco scoort een goede serie van
30, maar in 22 beurten weet ik toch het einde te halen en de hoop op
promotie en eventueel het kampioenschap te behouden. De spanning zat
hem in de wedstrijd van Cees tegen Klaas.
Zou Cees winnen dan kon hij nog kampioen worden. Zou hij verliezen dan
werd het vanwege het opgebouwde moyenne een onderonsje tussen Nico
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en mijn persoontje. Na een spannende partij en knap spel van Klaas moest
Cees zijn meerdere erkennen in Klaas en waren de kansen op het
kampioenschap voor hem tot vrijwel nul gereduceerd. Het kampioenschap
zou dus op de finaledag in de finale partij beslist worden. Ik moest tegen
Nico laten zien dat het opgebouwde moyenne geen toeval was. Het is
moeilijk spelen tegen Nico, maar door series van 26 en later een 31 liet ik
de “kleine italiaan”vertwijfeld achter en kon ik de titel en de promotie
bijschrijven. Met een gelijk aantal matchpunten als Nico en Cees, maar met
een beter moyenne kreeg ik de medaille omgehangen. Na het officiele
gedeelte en de toespraak van Rob Koning namens het district (die trouwens
leuke details over de spelers wist te vertellen) werd de finale afgesloten. De
gewestelijk finale vindt op 26, 27 en 28 januari plaats bij ABC in de
Viaanse molen. Hopelijk kan ik de club dan waardig vertegenwoordigen
met een net zo goed resultaat als nu. Rest mij nog de arbiters en
vrijwilligers te bedanken voor de getoonde inzit en iedereen een sportief
verloop van het resterende seizoen toe te wensen.

Eindstand
Nr. Naam Car. Brt. M.P. Part. Moy. H.S.
1. J. Mol 621 146 10 7 4.25 31
2. N. Mongolluzzi 661 178 10 7 3.71 22
3. C. Louwen 677 217 10 7 3.11 27
4. W. Ursem 632 204 8 7 3.09 19
5. R. Bart 594 168 6 7 3.53 30
6. S. Koelman 583 188 6 7 3.10 25
7. K. Zwaan 516 189 4 7 2.73 18
8. C. Korten 535 198 2 7 2.70 21

John Mol
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Alle adverteeer-
ders/sponsors bedankt

voor uw steun!!
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De biljartcarriëre van Piet Liefting in
een notedop

Het kostte mij geen moeite om
ons OBIS-lid Piet Liefting
warm te maken voor een kort
interview voor in ons clubblad.
Ik had nauwelijks de gelegen-
heid om mijn vraag af te ma-

ken of Piet reageerde al met de
woorden: “Ja dat is goed”,
maar het wordt wel een heel
lang verhaal, want ik heb nogal
wat gedaan op biljartgebied!
Dat was dus een deal.

Zo stapte ik op een dag op de fiets naar Castricum om Piet het hemd
van z’n lijf te vragen en inderdaad hij had gelijk, ik kon wel een héél
clubblad vol aan hem besteden maar ik moest mij toch beperken! Ik
werd hartelijk ontvangen en de koffie zorgde er voor dat de keel
gesmeerd bleef en het gesprek gladjes verliep.
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Ik begon te vragen uit welk nest hij kwam en dat was niet moeilijk te
beantwoorden voor Piet:

Ons gezin bestond uit 9 kinderen, 5 jongens en 4 meisjes en waar ik nu woon,
in Castricum, zijn wij allemaal geboren. Dus ik woon hier al mijn hele leven.
Hoe is jouw liefde voor het biljarten ontstaan?

Ik weet het niet precies en mijn vader biljartte denk ik niet, ook dat weet ik
niet meer. Twee broers, Arie en Cees zijn de enige die ook biljarten. Wat ik
wel weet is dat ik ben begonnen in het jeugdhuis `de Kern` in Castricum. Daar
stond een tafelbiljart en daar mocht je dan op spelen als je 16 jaar of ouder
was. Later mocht je naar de grotere tafel, maar dan moest je wel 18 jaar zijn.
Was je al gauw een talent of kwam dat veel later?

Ik was geen talent en Wim Stet, een Castricummer, zei tegen mij dat ik het nooit zou
leren!
Ik neem aan dat je ook les hebt gehad: van wie?

Ja, ik heb nog les gehad: 4 keer 1 ½ uur van Jaap Ligthart, waardoor ik merkte dat je
op overhouden kon spelen.
 Je bent toen natuurlijk lid geworden van een biljartvereniging,
Welke?

Op 21-jarige leeftijd ben ik lid geworden van Onder Ons in Castricum, dat was in het
vroegere bondshotel. Het was 1956. Ik speelde toen voorwedstrijden 2e klasse en met
2,67 gemiddeld was ik gelijk half gedegradeerd. Die klasse was toen nog van 3 tot
4,5. Een jaar later promoveerde ik met 4,51, dat betekende voorwedstrijden spelen in
de eerste klasse en ik kwam gelijk in de finale en werd 2e met ruim 6 gemiddeld.

In de hoofdklasse had men een mannetje tekort en ik werd gevraagd om
mee te spelen. Ik behaalde toen een moyenne van ong. 8,20.
Het jaar daarop werd ik kampioen van de hoofdklasse met 13,33!
Daarna heb ik in de extra klasse meegedaan (landelijk) en tot 2 keer met ongeveer
met 12,50 gepeeld. In het 3e jaar promoveerde ik naar de overgangsklasse met een
gemiddelde van 56,50!! Dat betekende grote hoeken en `vast` van aquit, wat niet
makkelijk was. Een paar jaar later werd ik in de landelijke finale laatste met 18. Dat
was dus degradatie! In de overgangsklasse moesten wij nog 450 caramboles maken,
dat was heel veel. Voor het jaar daarop heb ik toch,(met toestemming), weer
ingeschreven voor de overgangsklasse, kwam in de finale en werd kampioen van

Nederland met een gemiddelde van ongeveer 56! Dat was seizoen 63-64. Als je
boven de 40 speelde, moest je naar de grote wedstrijdtafel, dat was verplicht! Dat
betekende heel veel trainen, maar daar had ik niet zo veel zin in.
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Na de hoofdklasse heb ik natuurlijk kader gespeeld, dat was mogelijk als je extra
klasse speelde. Dat was in 1961-62. De eerste keer speelde ik met een gemiddelde
van 6,5 en dat was bij Peetoom in Schagen. Vele keren ben ik kampioen geworden
van het gewest met het kaderteam. Ook ben ik districtskampioen geworden in de
spelsoorten hoofdklasse, extra klasse, overgangsklasse, 38/2, 47/2, bandstoten en 3
band. klein. Het is natuurlijk veel te veel om overal op in te gaan, dus bij deze
opsomming laten we het maar.
Sinds kort speel je je partijen bij OBIS. Heb je ook nog andere verenigingen

overwogen?
Ik had natuurlijk de mogelijkheid om in Alkmaar of in Beverwijk te spelen,
maar OBIS in Heemskerk lag voor de hand omdat ik daar toch al veel was en
het dus voor mij geen moeilijke keus was.
Je hebt nogal wat mensen les gegeven, maar ik denk dat de jeugd jouw

voorkeur heeft. Waarom trekt de jeugd jou zo aan?
Ja, mijn voorkeur ligt bij de jeugd. Dat komt omdat ik vroeger niet de
gelegenheid heb gehad om les te nemen als jeugdspeler en nu wil ik de jeugd
wel de gelegenheid geven om te lessen, ook omdat ik er heel veel aardigheid
in heb. Ik ben begonnen als jeugdleider/trainer bij de jeugdclub Fidelis in
Alkmaar. Daarna heb ik 6 jaar in het bestuur van Vitesse gezeten. Pas daarna
ben ik bij de Magneet in Heemskerk als jeugdtrainer begonnen. Ik heb daar
nog les gegeven (om er maar een paar te noemen) aan Gren Nooteboom, Ad
Sies, Leo Sies, Remco Bart en zelfs zijn vrouw en zijn broertje.
Kan je een paar talenten opnoemen die jij opgeleid hebt en die een behoorlijk

niveau gehaald hebben?
Jazeker! :Riny Kooy en Nick Tuin jr., dat was het allergrootste talent. Hij ging van 2
moy. naar 30 kader 38/2 in 1 ½ jaar tijd.
In Alkmaar had je Anno Baels en Erik Morsch. Arno speelde 10 kader 38/2
met de verkeerde hand en dat in 3 jaar tijd!
Heb je wel eens vrouwen les gegeven?

Ja een keer, dat was geen sukses. Het is net of je het er niet in krijgt.
Er zijn best wel goede speelsters, maar die zijn niet te vinden.
Je bent een dagje ouder aan het worden, denk je dat je je huidige moyenne

nog lang kan spelen?
Ik heb veel technisch inzicht en weet wat ik doe en het gaat op het ogenblik
heel erg goed. Natuurlijk hoop ik nog heel lang mee te draaien, dat hangt van
mijn gezondheid af.
Een aantal jaren geleden ben ik getuige geweest dat je een kaderpartij in een

beurt uitmaakte. (ik geloof 300 car.) Dat was bij OBIS en je liet je
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tegenstander met “nul”caramboles huiswaards keren. Heb je meer van dat
soort uitspattingen gehad?

Dat weet ik nog heel goed, dat was tegen Herman Foeken bij OBIS. Ik kan de
laatste twee caramboles nog precies zo neerleggen, (Piet liet de situatie
natuurlijk even zien bij hem thuis op het biljart) de een na laatste carambole
was niet makkelijk, toch wist ik hem te maken! Ik heb vele librepartijen in èèn
beurt uitgespeeld, natuurlijk!! De tegenstanders deden het zelf ook, waarom ik
niet?
Waar haal je de motivatie vandaan om telkens weer een sterke partij op tafel

te leggen?
Dat doe je zomaar! Ja, als het erg stil is en iemand zegt dan iets, ja dan is het
foute boel. Het kan beter wat rumoerig zijn, dan hoor je het niet zo gauw. Bij
OBIS is het rumoerig gezellig en dat stoort dan niet.
Je hebt in je biljartcarriëre nogal wat overwinningen behaald. Welke

overwinning zit nog vast in je geheugen gegrift?
Dat was het Nederlands kampioenschap in den Helder. Ik was toen 28 jaar.
Het was half februari en het gebouw waarin we speelden had een plat dak. Het
was gaan dooien en het ijs op het dak begon te smelten en boven het biljart
begon het toen te lekken. Men heeft toen nog geprobeerd om het biljart droog
te krijgen door er een electrisch kacheltje op te zetten, maar dat kregen ze
nooit meer droog. We moesten toen op èèn tafel verder ( partijen van 450 car.)
en dat nam de hele dag in beslag van s`morgens 10 uur tot half 5 toe. Een
uitputtingsslag was dat, maar het was er wel heel gezellig door geworden.
Heb je nooit gedacht ik stop er een tijdje mee, ik kan geen bal meer zien?

Nooit de balen gehad, niet echt, niet echt. (even nadenken!) Het spelletje vond
ik toch wel aardig.
Wie was jouw grote voorbeeld?

Niemand. Ik had geen vedetten. Toppers zijn natuurlijk mooi om naar te kijken!
Dat deed ik ook; door veel te kijken leer je natuurlijk ook heel veel!
Ben je wel eens dronken geweest?

Weinig. Misschien een paar keer. Iemand zei een keer tegen mij: “Dronken
zijn is best wel leuk”. Ik dacht dat moet ik dan maar eens uitproberen. Dat was
dus niks, geen zak aan!
Wat is je favoriete vakantieland?

Heb ik niet. Dat gebeurt niet zo gek veel dat ik op vakantie ga. In de zomer
heb ik geen tijd en in de winter heb ik geen zin! Over een paar jaar misschien?
Met de jeugd mee of naar finales gaan, dat is voor mij al vakantie.
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Heb je nog andere hobby’s?
Ja: voetbal. Ik ga altijd met broer Cees en Ber Zonneveld naar de voetbalclub
Vitesse, uit en thuis. Daar geniet ik van.
Heb je nog iets te wensen?

Nee, ik vind het wel goed zo!
Tot slot bedankte ik Piet voor de koffie en zijn spontane antwoorden en

wenste hem nog veel biljartgenot toe en voor de toekomst vooral een goede
gezondheid zodat hij nog heel wat jonge talentjes het plezier van het biljarten
kan bijbrengen!!

Piet, namens alle lezers van ons clubblad, bedankt!

P.S.
Als je dan op de fiets met stormachtige wind en zigzaggend tussen de buien door
huiswaards keert, met het interview in je fietstas, dan denk je bij je eigen: Valt dit nu
allemaal onder de noemer clubliefde?

George.
Gezegde: Men kan alleen maar winnen,

Als men bereid is te verliezen

H.H. wedstrijdleiders,

Als je de tussenstand c.q eindstand van avonden/middag in het clubblad wilt laten
afdrukkken, doe dit als het even kan op een diskette!
Een andere mogelijkheid is het sturen van een Emailtje:
(terror@multiweb.nl)
Kopij voor het volgende clubblad kan ingeleverd worden vòòr 7 maart!
Bij voorbaat bedankt,
de redactie

mailto:terror@multiweb.nl
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Voorbeschouwing van het Nederlands kampioenschap libre
overgangsklasse jeugd.

Op drie en vier maart is het dan zover dat de biljartvereniging O.B.I.S de
MAGNEET het Nederlands kampioenschap mag gaan organiseren.
De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang gezet. Er komt een
programma boekje uit waarin een voorwoord staat van onder andere de
wethouder van sportzaken of de burgermeester zelf, voorzitter van de
K.N.B.B. de Jeugdconsul van Alkmaar en de voorzitter van O.B.I.S. Wie de
wedstrijdleider is en zijn assistent en wie de deelnemers zijn. Wie opent het
toernooi is vooralsnog een verrassing.
Er wordt op korte termijn een vergadering belegd met alle nodige medewerkers van
onze vereniging om de details te bespreken van wie doet wat, waar en wanneer. Denk
aan arbiters, schrijvers, bar en keuken personeel en materiaalverzorgers. Het
adviseren van de deelnemers die in een hotel, jeugdherberg of iets dergelijks,
onderdak willen.
De krant benaderen en radio Heemskerk voor zoveel mogelijk publiciteit. Natuurlijk
brengt het organiseren van zo groot evenement ook kosten met zich mee.
Wie een advertentie in het programma boekje wil laten plaatsen kan contact opnemen
met Jaap Ripke. De kosten hiervan zullen we zo laag mogelijk houden om zoveel
mogelijk adverteerders in het boekje op te nemen, gedacht wordt aan f25,- voor een
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kleine en f50,- voor een grote advertentie. Al met al is er nog een hoop werk te
verrichten, maar met de steun van de nodige medewerkers heb ik daar het volste
vertrouwen in.

Jaap Ripke.

Stand van de woensdagavondgroep tot en met 27-12-00

Part pnt car brt moy hs te.moy % moy

1. Liefting P. 17 40 3918 188 20.84 181 19.23 108.37
2. Bregman 17 36 2113 284 7.44 63 7.50 98.93
3. Ripke 17 35 2773 236 11.75 86 12.00 97.92
4. Keus 17 32 800 395 2.02 16 2.08 97.12
5. Limmen 17 32 859 333 2.57 35 2.77 92.78
6. Hummel 17 30 1095 267 4.10 25 3.80 107.89
7. Duivenvoorde 17 30 2589 245 10.56 70 12.00 88.00
8. Roelands 17 29 2194 221 9.92 63 9.41 105.42
9. Bent van 17 27 1722 395 4.35 34 5.00 87.00
10. Visser 17 27 1356 302 4.49 46 4.00 112.25
11. Gosselink 17 26 1495 295 5.06 54 5.00 101.20
12. Scheffer 17 25 1906 269 7.08 72 7.50 94.40
13. Jager 17 23 1699 286 5.94 73 6.94 85.59
14. Klaver 17 23 762 383 1.98 11 2.08 95.19
15. Tiecken D 17 22 568 363 1.56 15 1.50 104.00
16. Sies 17 21 1508 243 6.20 83 7.22 85.87
17. Veldt 17 19 1952 218 8.95 76 10.66 83.96
18. Harlingen 17 18 931 397 2.34 20 3.00 78.00
19. Jacet 17 15 2202 293 7.51 54 9.41 79.81
20. Strik 17 14 1574 236 6.66 48 7.22 92.24
21. Groot de 17 13 698 318 2.19 15 3.04 72.04
22. Tiecken M 17 13 2309 310 7.44 108 10.00 74.40
23. Tiecken J 17 12 886 257 3.44 23 3.50 98.29
24. Liefting C 17 9 841 136 6.18 41 7.22 85.60
25. Burger 17 9 1472 358 4.11 39 4.40 93.41
26. Liefting A 17 9 675 38 17.76 57 17.50 101.49
27. Beers 17 4 1158 242 4.78 33 6.84 69.88
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Jeugdclinic

Tijdens de nationale bekerfinale DRIEBANDEN TEAMS 2001 van 21 t/m 24 maart
in het Golden Tulip Hotel te Heiloo zijn de nader te noemen 3 MAGNETERS
uitgeloot om een clinic mee te maken van ca. 1 uur op donderdagmorgen 22 maart
2001 met:

Dick Jaspers
Raymond Ceulemans
Torbjorn Blomdahl

Semih Sayginer

Het gaat om de magneters:
Dennis Ripke

Sander Gosselink
Robin Klaver.

Vanuit het jeugdbestand van het district Alkmaar zijn er ook 4 jeugdbiljarters van het
VENNEWATER uit Heiloo geplaatst.
Een geweldige happening voor deze jongens om dit met de allergrootste 3-
bandencracks mee te mogen maken.
Wij hopen dat jullie een heel plezierig evenement beleven.

Jeugdleiding



Clubblad februari 2001

Het volgende clubblad verschijnt begin april 2001

De Magneet



Clubblad februari 2001

Het volgende clubblad verschijnt begin april 2001

Oudejaarsviering van de woensdagavondgroep
“bere gezellig”

De jaarlijkse traditionele Sinterklaasspelletjesavond werd door de
woensdagavondleden met hun partners gehouden op 27 december.
Met een opkomst van 45 personen en onder deskundige leiding van Hans Gosselink
(daar hebben ze een goede spelleider in gevonden) werd
het een beregezellige avond.
Hans had voor een circuit van 7 totaal verschillende
spellen gezorgd en er werden teams van 5 samengesteld.
Is het in vorige jaren gebruikelijk geweest dat er een
persoonlijke eindoverwinnaar kwam, nu kon er een team
winnaar worden.
Natuurlijk werd er fel, maar zeer sportief gespeeld.
Vooral het “hondenhok” om in de 10 te komen, werd weleens 1 cm. verlegd, maar
daar zeurde niemand om!
Het ringwerpen, het sjoelen, het golfspel, de kurk met dobbelstenen waren de kanjers
van en feestvreugde, die tot laat in de avond voortduurde,
Toen het klokje 12 sloeg, werd er afscheid genomen onder dankzegging aan de
werkende leden van de groep en natuurlijk aan de spelleider Hans, die nu reeds
beloofde volgend jaar weer beschikbaar te zijn voor zo`n spelletjesavond.
Onder luid handgeklap kon dat ieders goedkeuring wegdragen.
Een zeer geslaagde avond is weer voorbij………………..

Met de beste wensen in 2001!

Brè-Ja
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Gezegde: Hij is een kraan in het hijsen,
Maar niet in het tillen

HET BARGEBEUREN

Als barbeheerder in ons nieuwe clubgebouw was het toch wel even wennen.
Boven de bar en keuken,beneden de opslag van frisdrank en bier.
Dat is toch best wel een heen en weer gesjouw.
Maar als je het elke dag een beetje bij houdt, dan valt het wel mee.
En het is goed voor de lijn.?
Ik wordt enthousiast bijgestaan door Ben de Ruyter en Jos Limmen en diverse anderen
die hun steentje bijdragen.
Soms hoor je van de leden kan je dit of dat bestellen.
We hebben een groot assortiment frisdrank, bieren, dranken en hapjes.
Maar toch kreeg ik op een avond een vreemd verzoek van een vrouwelijk lid,
namelijk!! Ze wilde graag een boswandeling bestellen. Na enig grap en grol bleek het
om een lichtgroene likeur te gaan. Die bij meerdere dames goed in de smaak valt.

Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een paar dingetjes op te noemen
die volgens ons beter zouden moeten, als we de bar achterlaten.
Zoals: Schoteltjes met saus afspoelen met water (dat is anders de volgend

ochtend kogelhard geworden).
Gebruikte glazen op de uitdruipplaat te zetten naast de spoelbak. (dus

niet op of onder de bar).
Controleren of frituurpan en de gehaktballenpan en koffiezetapparaat uit

is.
Alle lichten uit zijn.

Met vriendelijke groeten Nico de Groot

BEDANKT.

Door middel van dit clubblad wil ik, ook namens Elly en de jongens, iedereen
bedanken die ons hebben gesteund tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, maar ook in
de tijd daarna, toen ik weer thuis was.
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Namen noemen heeft heen zin, want we hebben zo verschrikkelijk veel reacties
ontvangen.
Een speciaal woord van dank aan de DINSDAGAVOND is zeker op z`n plaats. In het
ziekenhuis een kaart met de namen van de dinsdagavondleden, een prachtig
bloemstuk en bij thuiskomst een grote fruitmand.
Het lijkt misschien wat vreemd, maar de kaart met de namen van mijn
dinsdagavondmaatjes heeft op mij de meeste indruk gemaakt. Ik kreeg hem op de dag
na de operatie en ik moet U zeggen, het heeft heel wat in mij losgemaakt. (Nee, niet
de omleidingen).
Ook het bezoek en de talloze telefoontjes en kaarten hebben ons goed gedaan.
Biljarten is dit seizoen voor mij niet weggelegd, behoudens het K.O.-toernooi en
misschien een vervangende partij op het eind van het 2e rooster. Ik kom de rest van
het seizoen natuurlijk op mijn clubavond eventjes buurten en hoop er in het seizoen
2001/2002 weer helemaal bij te zijn.
Nogmaals hartstikke bedankt.

Kees Beentjes
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De persoonlijke kampioenschappen
De zogenoemde P.K.`s

Districten organiseren jaarlijks voor de klassen 6 t/m hoofdklasse libre p.k.`s
voor senioren.

Hier het overzicht:

Spelsoort Klasse Alg. gem. grens
van tot

Partijlengte
in caramb.

Libre-klein Zesde 0,00 0.70 30
Libre-klein Vijfde 0.70 1.20 40
Libre-klein Vierde 1.20 1.70 60
Libre-klein Derde 1.70 2.50 80
Libre-klein Tweede 2.50 4.00 100
Libre-klein Eerste 4.00 7.00 130
Libre-klein Hoofd 7.00 11.00 180

Schrijft U in via onze hoofdwedstrijdleider, dan wordt U ingedeeld in een
poule voorwedstrijden.
In het districtsblad ENTREE kunt U dit lezen. Behaalt U een algemeen gemiddelde
hoger dan uw klasse, dan promoveert U.
Is dit minder dan 20%, dan mag U kiezen voor finale.
Is dit lager, dan degradeert U z.g.n. half!
U blijft nog in die klasse, maar indien U het volgend jaar weer lager speelt, dan
degradeert U naar een klasse lager.

Districten organiseren jaarlijks ook bandstoten.
Een spelsoort waarbij uw speelbal tenminste 1 band of meer geraakt moet hebben
voor de carambole tot stand komt. Is Uw promotie- gemiddelde minder dan 10%, dan
mag U kiezen voor finale.
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Hier het overzicht:

Spelsoort Klasse Alg. gemidd. grens
Van tot

Partijlengte
caramboles

Bandst. klein Vijfde 0.25 1.00 30
Bandst. klein Vierde 1.00 1.50 40
Bandst. Klein Derde 1.50 2.30 55
Bandst. klein Tweede 2.30 3.50 75

Districten organiseren ook driebanden klein.
Evenals bandstoten met een 10%-regeling.

Hier het overzicht:

Spelsoort Klasse Alg. gemidd. grens
van tot

Partijlengte
caramboles

Drieb. klein Derde 0.250 0.400 20
Drieb. klein Tweede 0.400 0.550 25
Drieb. klein Eerste 0.550 0.700 30
Drieb. klein Hoofd 0.700 0.900 40

Voor verder informatie kunt U terecht bij onze H.W.L. van ons district!
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