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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
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Begin augustus komt het volgend clubblad uit.
Kopij tot 11 juli in te leveren!!!!!!!
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Beste clubgenoten,

Voor jullie ligt alweer het laatste clubblad van dit seizoen.
Bij deze de complimenten aan de P.R. man, het clubblad
ziet er iedere keer weer prima uit!

Helaas heeft het C2 team bestaande uit:
*Cor Mol
*Ben Looijenga en
*Henk Lammers

het in de gewestelijke finale in Abbekerk niet waar kunnen
maken.
Zij eindigden daar op de laatste plaats. Maar jongens het
meedoen is net zo belangrijk, ook al loopt het allemaal niet
even lekker!

Thuis bij OBIS organiseerden wij de gewestelijke finales
van C5 teams.
We mogen terugkijken op een fijne en spannende finale
waarbij we vele complimenten in ontvangst mochten
nemen.
Men sprak vol lof over het ontvangst en de accomodatie.
Jammer genoeg waren er door een foutje van de bonds-
official geen prijzen beschikbaar, wat voor de deelnemers
resulteerde in een kale prijzentafel.
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Wij hopen als bestuur dat dit de bond niet nogmaals
overkomt, want dit kan je tegenover de winnaar en andere
deelnemers niet maken.

Maar nu na een druk jaar, een jaar met nog wat
kinderziektes, hopen wij jullie allemaal te verwelkomen op

de jaarvergadering op 18 juni a.s..
We zullen daar met z'n allen de puntjes op de I zetten,
want wat doen wij bijv. met de EURO !
Wij hopen u het volgende seizoen met een goed
programma tegemoet te kunnen zien.

Verder wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en ik
hoop jullie in het volgende seizoen weer op een prettige en
sportieve manier tegen te komen!
Groetjes,

W. Koelman
de voorzitter
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Agenda ledenvergadering
Namens nodig ik u uit tot bijwoning van de algemene ledenvergadering als
bedoeld in artikel 16, 1e lid van de Statuten van de biljartvereniging OBIS
in ons clubgebouw op:

maandag 18 juni 2001 om 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering van 18 september 2000
4. Huldiging nog niet gehuldigde kampioenen en jubilarissen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel jaarverslag
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Jaarverslag Hoofdwedstrijdleider
10. Jaarverslag Jeugdsectie “De Magneet”
11. Jaarverslag bar en materiaalbeheer
12. Bestuursverkiezing. In 2001 aftredend: de secretaris en hoofd

jeugdzaken. Beide stellen zich herkiesbaar en het voorstel is
hen voor de komende 3 jaar te herbenoemen.

Pauze
13. Begroting mei tot en met december 2001 en vaststelling

contributie en consumptieprijzen
14. Aanwijzing afgevaardigde districtsvergadering
15. Rondvraag
16. Sluiting.

Het bestuur verzoekt de leden eventuele vragen voor de rondvraag
tenminste twee dagen voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur (p/a
het clubgebouw) voor te leggen, zodat een zo zinvol mogelijke
beantwoording plaats kan vinden.
Namens het bestuur, secretaris Anne Jager,
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Notulen van de algemene ledenvergadering
van de biljartvereniging OBIS gehouden op
18 september 2000 (voor eerste keer) in
ons clubgebouw Kerkweg 64a.

Aanwezig, inclusief het bestuur 37.
Er is een aantal schriftelijke en mondelinge afzeggingen
ontvangen.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en spreekt de wens uit dat de
vergadering
Een vlot en goed verloop zal hebben. Hij deelt voorts mee, dat
penningmeester Palm om gezondheidsredenen verstek moet laten
gaan.
De vergadering wenst hem een spoedig herstel toe.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
De secretaris meldt geen stukken te hebben ontvangen.

3. Notulen extra ledenvergadering van 1 november 1999(voor
aanvang vergadering aan leden uitgereikt) alsmede notulen
algemene ledenvergadering van 18 september 2000.
De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd
vastgesteld.

4. Huldiging nog niet gehuldigde kampioenen en jubilarissen.
Team 8, bestaande uit Cor de Heer, Anne Jager, Wim Koelman,
Bank Koelman,
Désirée Tiecken en Ben Beentjes, winnaar van de teamcompetitie,
wordt in de bloemetjes(i.c. waardebonnen) gezet. Henk Welboren
krijgt een kadobon vanwege het behaald kampioenschap libre. 4e

kl. District Alkmaar en Henk Lammers als kampioen 2e kl. Libre
district Alkmaar. Tenslotte wordt gehuldigd het kaderteam,
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bestaande uit Pieter Adrichem, John van Duivenvoorde, Jeroen
Beentjes, Jaap Ripke en Jan de Wildt.
De jubilarissen Wim van Weert en Jaap Ripke(25 jaar lid van
OBIS) krijgen de bijbehorende OBIS-speld uitgereikt; op naar de
40 jaar. Omdat Wim niet aanwezig is zal hij op een
donderdagavond gehuldigd worden.

5. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 . Financieel jaarverslag penningmeester
Ed Beentjes merkt op dat de verkoop van de garage aan de
W. van Velsenstraat op de balans wordt gemist.
De bruto-omzet van de bar is van f 65.000 naar f 70.000,--
gegaan. Hoe zit het met de meerkosten van f 4200,--.

Antwoord vanachter de bestuurstafel: Tegenvallers m.b.t.
check van gebruik van bier op de openingsdag (is de mist
ingegaan).
Ed Beentjes merkt voorts op dat op de jaarvergadering op 1
november 1999 de begroting voor de verbouwing totaal op
f 214.000 was begroot.

De verbouwing van het gebouw Kerkweg 64a heeft meer dan
f 300.000,-- gekost.
Spreker vindt dat over een dergelijke overschrijding de
ledenvergadering “geraadpleegd” had moeten worden.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur door de
ledenvergadering op 1 november 1999 gemachtigd (vrij
mandaat gekregen) werd het gebouw geschikt te maken als
biljartcentrum waarbij een schatting werd gemaakt van de
totale kosten. Onvoldoende rekening is gehouden met de
BTW (17.5%). Het was en is ondoenlijk om de verbouw-
en inrichtingskosten precies aan te geven.
Tenslotte vraagt Ed hoe het verschil van f 21.000 op de
Verbouwingskosten is te verklaren.
Tijdens de vergadering kon vanachter de bestuurstafel daarop
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geen juist antwoord worden gegeven. Voorzitter zegde toe
komende weken een en ander uit te zoeken om Beentjes van
het resultaat te berichten. Naderhand bleek dat het om een
uitgave ging van een dergelijk bedrag voor de inrichting van
de keuken (Bouhof).
Dik Smit vraagt naar de hoogte van de maandelijkse rente
vanwege de geldlening van F 150.000.
Antwoord vanachter de bestuurstafel: f 675,-- aldus Jaap
Ripke.

7. Verslag kascommissie.
Uit de door Jaap Klingeler en Bert Looijenga getekende
verklaring, blijkt dat zij de boeken en bescheiden van de plv.
penningmeester in orde hebben bevonden.
De vergadering verleent décharge en keurt het financieel
jaarverslag goed.

8. Verkiezing kascommissie.
Jaap Klingeler verlaat de commissie. Bert Looijenga gaat nog
een jaar door.
Reserve Joop Roelands wordt nu lid van de kascommissie. Ed
Beentjes is bereid als reserve te fungeren.

9. Jaarverslag hoofdwedstrijdleider.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

10. Jaarverslag jeugdsectie.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

11. Jaarverslag bar en materiaalbeheer.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Bestuursverkiezing.
De benoeming van Nico de Groot (als opvolger van Cor Mol)
wordt door de vergadering bekrachtigd.
Na de pauze stelt de voorzitter aan de orde:

13. Begroting 2000-2001 en vaststelling contributie en
consumptieprijzen
Ed Beentjes zet vraagtekens bij de te verwachten bruto omzet
bar van f 80.000,-.
Hij acht het niet juist dat de bij de te verwachten opbrengst
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van sponsorgeld uitgegaan wordt van 20 sponsors, terwijl er
is er geen verklaring gegeven voor de verlaging van de post
kosten wedstrijden met ongeveer f 1500,--.
De begroting wordt conform vastgesteld.
De contributie en consumptieprijzen blijven op het bestaande
niveau gehandhaafd.

14. Indeling speelrooster seizoen 2000-2001.
Nieuw op het speelrooster is de “verhuur” van 4 speeltafels
op vrijdagmiddag 12.00 uur tot 17.30 uur aan de b.v.
Jansheeren; opbrengst 16 spelers x f 3.50= f 56,-- per week
gedurende 22 weken(start september, einde maart).
De vergadering stemt in met het speelrooster. Bregman vindt
wel dat de vrijdagmiddag ieder jaar moet worden bekeken.
Het ligt in de bedoeling het clubgebouw 51 weken per jaar
open te houden. Alleen tijdens de Heemskerkse kermisweek
gaat de deur op slot.

15. Aanwijzing afvaardiging districtsvergadering.
Twee bestuursleden en Bert Looyenga gaan naar de
districtsvergadering voorjaar 2001.

16. Rondvraag
Remco Bart vraagt naar het bargebeuren in het nieuwe
clubgebouw; met name is de vraag of de consumptieprijzen
t.o.v. bruto/nettoöpbrengst wel kloppen (61% is te laag).
De voorzitter wil dit na een jaar barexploitatie bekijken.
George Jacet komt terug van zijn vorig jaar ingediend
voorstel in de onderlinge teamcompetitie voor de plaatsing
van de beste acht het percentage van doorslag gevende i.p.v.
matchpunten. In de praktijk blijkt dit tot onbevredigende
situaties te leiden. Toch maar weer terug naar matchpunten en
moyennepercentages.
Henk Welboren vindt dat het beter is wanneer bij het
overgaan van de telefoon een belletje gaat rinkelen.
De voorzitter antwoordt dat daarin zal worden voorzien.
Piet van de Meij maakt zich zorgen over het feit dat het
voormalige clubgebouw nog niet verkocht is. De voorzitter
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zegt dat het bestuur alle vertrouwen heeft in een goede
afloop. Het gebouw zal niet verkocht worden voor de prijs
waarvoor het aanvankelijk was ingezet, doch zeker voor een
prijs van f 225.000,--.
Joop Roelands wil graag met George Jacet het clubblad
“smoel”geven. Hij moedigt de de leden aan allerlei

wetenswaardigheden (hoeft echt niet alleen over biljarten te
gaan) aan de redactie voor te leggen.
Wim Burger is er voorstander van het boekjaar te stellen van 1
januari tot en met 31 december.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur dit wil gaan
doorvoeren t.g.v.invoering van de euro per 1 januari 2002.
Mischa Tiecken vraagt naar de drank- en horecavergunning.
De secretaris deelt mee dat daarover overleg gaande is met de
gemeente.
John Tiecken beveelt de Heineken-kortingen aan. Op dit punt
heeft hij ervaring bij b.v. Onder Ons te Beverwijk. Uiteraard
zal dit worden bekeken.
Leon Wezepoel ziet zijn bescheiden wens in vervulling gaan.
De prullenbak in de bestuurskamer staat in het vervolg op de
vrijdag (jeugdclub)avond in de biljartzaal.
Uit de vergadering krijgen George Jacet en Joop Roelands de
complimenten voor het clubblad, zowel representatief als
inhoudelijk.

17. Sluiting.
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.

Anne Jager secretaris.

Gezegde :
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Onze verleden is groter dan onze toekomst.

Aan de Leden,
Van de Penningmeester

Indien er besloten wordt de boekhouding af te sluiten op
31december 2001.

Dit voor het vereenvoudigen van de boekhouding en het invoeren van
de Euro per 1 januari 2002.
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Contributie van 1 augustus 2001 t/m 31 december
2001:

OBIS leden
ƒ 83,35
Niet spelende leden
ƒ 41,65
Recreanten
ƒ 41,65
OBIS/recreanten
ƒ 20,85
Magneet leden ƒ
41,65

Inschrijfgeld deelname PK-nationaal

ƒ17,00 per spelsoort

Inschrijfgeld deelname PK-district ƒ 15,00 per spelsoort
Inschrijfgeld nieuwe OBIS-leden ƒ 10,00 (eenmalig)
Inschrijfgeld nieuwe recranten ƒ 5,00 (eenmalig)
Inschrijfgeld nieuwe Magneet-leden ƒ 5,00 (eenmalig)
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De penningmeester verzoekt u de contributie voor het nieuwe seizoen plus
de inschrijvingskosten PK´s

vóór 1 oktober a.s. over te maken.
Bovenstaande kunt u overmaken op:
Bankrekeningnummer: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

Het jaarveslag van de
hoofdwedstrijdleider 2000-2001

Beste 8:

1 J. Ripke 11 Mp 11,69 Moy
2 W. Koelman 9 Mp 2,54 Moy
3 H. Lammers 8 Mp 3,36 Moy
4 L Wezepoel 6 Mp 0,79 Moy
5 A Mantel 6 Mp 2,01 Moy
6 R. Bart 6 Mp 3,46 Moy
7 Sj. Koelman 6 Mp 2,64 Moy
8 B. d. Ruyter 4 Mp 2,35 Moy

finale B.KL. 3e klasse

8 E. Beentjes 4 Mp 0,306 Moy

30 leden van ons hebben zich ingeschreven voor diverse klassen:
libre, Bandst, Kader 38/2 en driebanden klein.
5e klasse libre: Geen deelnemers!

Voorwedstr. 4e klasse libre: 40 deelnemers.

3e Ben Beentjes 12 Mp 1,67 Moy
4e M. Smit 8 Mp 1,92 Moy (prom).
11e M. Klaver 6 Mp 1,61 Moy
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12e C. Welp 8 Mp 1,46 Moy

finale: B. Beentjes verhinderd
2e M. Smit 10 Mp 2,04 Moy
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3 B.KL. 1e klasse: 9 inschrijvingen

Geen voorwedstrijden; Directe finale:

1e C. d Heer 12 Mp 0,657 Moy
4e J. Roekens 9 Mp 0,565 Moy
6e P. vd Mey 6 Mp 0,547 Moy

gewestelijke finale:

8e C. d Heer 2 Mp 0,586 Moy

voorwedstr 3e klasse libre 47 inschrijvingen.

5e C. Mol 10 Mp 2,52 Moy
13e H. Welboren 8 Mp 2,08 Moy
15e E. Beentjes 8 Mp 1,99 Moy
21e A. Mantel 3 Mp 2,32 Moy
33e D. Smit 4 Mp 1,82 Moy
38e J. Keus 4 Mp 1,70 Moy

finale:

5e C. Mol 7 Mp 2,63 Moy

Finale Kader 38/2 3e klasse 6 inschrijvingen

6e J. Bregman 2 Mp 7,04 Moy
C. de Heer afgemeld!

--------------------------------------------------

Gezegde: Een kus zonder snor, is als soep zonder zout.
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Voorwedstr. 2e klasse libre 51 inschrijvingen

1e N. Mongelluzzi 11 Mp 4,10 Moy (prom.)
4e R. Bart 12 Mp 3,57 Moy
5e Sj. Koelman 8 Mp 3,83 Moy
8e Jh. Mol 7 Mp 3,53 Moy
11e W.v Weert 8 Mp 3,12 Moy
14e H. Lammers 6 Mp 3,49 Moy
29e B. Looyenga sr. 6 Mp 2,85 Moy
34e W. Koelman 5 Mp 2,75 Moy
35e Banc Beentjes 4 Mp 2,81 Moy
36e B. Looyenga jr. 4 Mp 2,61 Moy

P. vd Mey 2,49 Moy H.D.
B. d Ruyter 1,74 Moy H.D.

Finale:

1e Jh. Mol 10 Mp 4,25 Moy (prom.)
2e N. Mongelluzzi 10 Mp 3,71 Moy
5e R. Bart 6 Mp 3,53 Moy
6e Sj. Koelman 6 Mp 3,10 Moy

Gewest. Finale:
5e Jh. Mol 7 Mp 4,03 Moy

Voorwedstr. 1e klasse libre 22 inschrijvingen

11e W. Burger 6 Mp 4,72 Moy
16e H. Gosselink 4 Mp 4,86 Moy
19e J. Schouten 2 Mp 4,40 Moy

H. vd Bent 3,97 Moy H.D.
Geen finalisten dus!
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Voorwedstr. Bandst.5e klasse 27 inschrijvingen

M. Smit 1,10 Moy (prom.)
6e D. Smit 7 Mp 0,84 Moy
11e C. Welp 8 Mp 0,78 Moy
20e Ben Beentjes 2 Mp 0,81 Moy

finale
6e D. Smit 4 Mp 0,82 Moy

Voorwedstr. Band.st. 4e klasse 58 inschrijvingen

2e R. Bart 10 Mp 1,49 Moy
21e A. Mantel 6 Mp 1,26 Moy
30e E. Beentjes 3 Mp 1,24 Moy
35e B. d Ruyter 6 Mp 1,01 Moy
40e M. Smit 2 Mp 1,04 Moy

H. Welboren 0,99 Moy H.D.
P. Noordermeer 0,87 Moy H.D.

Willem Koelman: 1,67 Moy. (directe promotie)

Finale
2e R. Bart 8 Mp 1,46 Moy

Voorwedstr. Bandst. 2e klasse 10 inschrijvingen

1e C. d Heer 10 Mp 3,24 Moy
7e J. Bregman 4 Mp 2,45 Moy

finale
3e C. d Heer 7 Mp 2,73 Moy
6e J. Bregman 2 Mp 2,30 Moy
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voorwedstr. Bandst. 3e klasse 46 inschrijvingen

8e H. Lammers 8 Mp 1,96 Moy
9e Bank Beentjes 10 Mp 1,76 Moy
12e W. v Weert 9 Mp 1,77 Moy
16e N. Mongelluzzi 5 Mp 1,94 Moy
19e P vd Mey 6 Mp 1,79 Moy
33e W. Koelman 5 Mp 1,56 Moy
37e Sj. Koelman 2 Mp 1,52 Moy

B. Looyenga sr. 1,49 Moy H.D.
C. Mol 1,36 Moy H.D.

Finale
6e H. Lammers 6 Mp 1,75 Moy

Voorwedstr. 3 Band. Klein 33 inschrijvingen

17e E. Beentjes 5 Mp 0,307 Moy

N. vd Schilden-bokaal

6e C. Mol 5 Mp 2,71 Moy

Districts Teamwedstrijden
7e OBIS 1 75 - 93
5e OBIS 2 55 - 57
1e OBIS 3 65 - 33
6e OBIS 4 114 - 102

Gewestelijk finale
7e OBIS 3 9 Mp - 25 Mp
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Er zijn dus 2 districtskapioenen, te weten:

C. d Heer 1e klasse 3 bnd. Klein
Jh. Mol 2e klasse libre

1 team in de C2- klasse

N. Mongelluzzi
B. Looyenga sr.
H. Lammers
C. Mol

We hadden 16 finalisten; dus ruim 50 %!
Teams niet meegerekend.

Hfd. Wedstr.Leider Henk Lammers

Denk aan de P.K.-
formulieren; inleveren vòòr

woensdag
25-7-01 bij de

Hoofdwedstrijdleider!!!!
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HET BARGEBEUREN

Het was afgelopen jaar een druk bargebeuren met veel wedstrijden en
toernooien.
Menig weekend was dan ook druk bezet met spelers, tellers en schrijvers.
Door het vele publiek dat kwam kijken zat het vaak bomvol.
Om iedereen te voorzien van een hapje en een drankje,
zijn er vele vrijwilligers nodig.
Ook op de clubavond zijn de barmedewerkers druk bezig om de mensen te
voorzien van een hapje en drankje.

Vooral deze (voor en achter de bar en keukenmedewerker) hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
N.de Groot.
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Wil je bij OBIS blijven biljarten?
Wij gunnen het je van harte.

Het is Paul Visser om het laken te doen.
Speel dan rustig en met fatsoen.

Houd de keu zoveel mogelijk horizontaal.
Dat geldt voor ons allemaal!

Gebouw en materiaal.

.Na ruim èèn jaar biljarten, mag ik de conclusie trekken, dat wij allemaal
tevreden mogen zijn in ons nieuwe “biljartpaleis”.
Na wat bijstellen van wat kinderziektes is het goed vertoeven op de
Kerkweg.
Het bestuur heeft besloten dat 2 keer per jaar de biljartlakens worden
vernieuwd en 4 keer per jaar nieuwe biljartballen.
De reden hiervan is dat er veel meer uren gebiljart wordt dan in het oude
gebouw.
De temperatuur van de zaal blijft onze aandacht houden.

Verder vraag ik alle OBIS-en Magneetleden voorzichtig en correct te
zijn op het materiaal en interieur!!

Het is van ons allemaal!!!!

Paul Visser
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Ook ik maak fouten!

Meestal vraag ik aan de finalisten c.q. toernooispelers enz. of ze zo
vriendelijk willen zijn een stukje voor het clubblad te schrijven.
Gelukkig wordt er over het algemeen gehoor aan gegeven en wordt er een
lang of kort verslag ingeleverd.
Afgelopen 3 en 4 maart 2001 werd het Nederlandse kampioenschap
overgangsklasse jeugd verspeeld in ons OBIS-gebouw. Het was een
prachtig kampioenschap waar, zoals bekend, ons OBIS-lid Vincent Veldt 2e

is geworden, een fantastische prestatie!!
Natuurlijk heeft ons hoofd jeugzaken een verslag ingestuurd van deze
finale.
Maar er was ook een jeugdspeler Dennis Ripke, die zonder vraag van mij,
dus uit zichzelf, een stukje ingestuurd had. Klasse!!
Hij had zich spontaan aangeboden om voor de Nationale finale
Overgangskasse jeugd, op zondag 4 maart, de arbiter te assisteren.
Hij vond dat zo leuk dat hij er een stukje over schreef en zijn verhaal netjes
op diskette bij mij inleverde.
Ik heb de diskette thuis bekeken en ben het straal vergeten om het op de
harde schijf te zetten, met als gevolg dat ik de diskette zo weer terug gaf en
zijn stukje dus niet in het clubblad kwam.
Pas toen het clubblad uitkwam, vroeg men aan mij waar het stukje
van Dennis Ripke stond?
Gewoon stom, gewoon vergeten, gewoon niet geplaatst!!
Sorry Dennis, ik zal voortaan wat beter opletten en het enige wat ik nog kan
doen om het een beetje goed te maken is, jouw verhaaltje alsnog te
plaatsen. Wel een beetje laat, maar het is goed bedoeld!
Dennis, bedankt voor je inzending! Op de volgende pagina het verslag!

George
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Ik werd enkele weken geleden gevraagd of ik wilde helpen
schrijven bij het Nederlands Kampioenschap Libre Klein
Overgangsklasse Jeugd en toen heb ik ja gezegd, maar toen ik een
week van tevoren hoorde dat de partijen ongeveer twee uur konden
duren begon ik toch wel een beetje te twijfelen. Dat was na mijn
eerste partij al gauw over, omdat Erwin Van Den Heuvel zijn partij
in één beurt uitmaakte en dus maar 25 minuten duurde. Terwijl ik
dus al ruim een uur aan de bar zat kwamen mijn collega-schrijvers
Jan Keus en George Jacet er uiteindelijk ook aan, Nico Mongelluzzi
zat al aan de bar want die was de eerste ronde vrij. Je hebt niet altijd
mazzel dus kwamen die partijen van twee uur er ook nog
tussendoor. De tweede dag kwam Sander Gosselink ook nog helpen
schrijven in plaats van Nico.

Ik heb het weekend erg genoten en veel geleerd, ik heb geleerd dat
deze klasse veel papier verspild, als je vaak niet verder komt dan tien
beurten, dat 300 caramboles zitten best zwaar is en dat je beter moet
kunnen rekenen dan in de andere klasses. Het ziet er tevens
makkelijker uit dan je zou denken, ikzelf kom nog niet verder dan
tien met serie American.

DennisRipke
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West-friese- kadercompetitie

Van de 10 deelnemende teams is het OBIS- kader –team geëindigd op de
4e plaats. Hoewel de 2e plaats een tijdje in ons bezit was, bleek het toch
niet mogelijk om de 2e plaats vast te houden en het uitzicht op de 1e plek
werd ons na een aantal zeer matige partijen resoluut afhandig gemaakt.

De start- en eindmoyennes ziet u hieronder:
J. Bregman 7,911 startmoyenne en 6,917 eindmoyenne
G. Jacet 7,743 ,, ,, 6,658 ,,
A. Jager 6,200 ,, ,, 5,592 ,,
J. Roelands 7,567 ,, ,, 8,269 ,,

Eindstand teams:
1e B.C.S. 2 6e Horna 4
2e Nova Vita 1 7e B.C.W.F. 3
3e Horna 3 8e Horna 2
4e OBIS 1 9e De Liefhebber 1
5e B.C.S. 3 10e Diamonds 1

Het volgende seizoen zullen wij trachten in de wat hogere regionen te
komen. De motivatie hebben wij door de wat tegenvallende resultaten in de
laatste wedstrijden, nog lang niet verloren!
Wij houden u van ons wel en wee op de hoogte.

Groeten van het OBIS C1-kaderteam.

gezegde
Hoe ouder ik word, hoe meer ik het populaire gezegde

wantrouw dat de wijsheid komt met de jaren.
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1 april klaverjasdrive OBIS
♣ opnieuw zeer geslaagd!!! ♣

De 2e klaverjasdrive werd met 48 deelnemers goed bezocht.
De organisatie zat opnieuw in goede handen, al waren de voorbereidingen
intensiever dan op de avond zelve.
Wim van Tunen, Gerard Elst en Cor de Heer hadden zich weer
behoorlijk uitgesloofd om er opnieuw een geslaagde OBIS-
kaart(feest)avond van te maken.
Daar Gerie de Heer en Jos Limmen een ieder van een natje en droogje
voorzag, werd er soms weer fanatiek, maar sportief geklaverjast. `t Was
weer bar gezellig.
Gerard Elst verzorgde opnieuw de prijsuitreiking en dat is ook een feestje
apart. Jaap Bregman ontving als eerste de poedelprijs ( de poedelprijs is het
aantal punten behaald van het totale gemiddelde…….. zoek dat maar uit!).
Cor Groen kreeg de 2-marsenprijs en Theo Wouters de 3-marsenprijs.
De hoofdprijs kwam terecht bij èèn van de organisatoren nl. Wim van
Tunen met 5483 punten, op de voet gevolgd door Rinus Wolke met 5454
punten 3e werd good-old Jan Keus met 5360 punten.
In de korte pauze verzorgde Han Koper de entertainment.
Wat hebben we weer gelachen, toen Wim Koelman en Gerard Elst er

gigantisch tussen genomen werden en wat een ernst met “stilte”door Han
voorgedragen.
Wat de dove moet missen…maar ook waar de doven nog veel van
kan genieten.
Het was een geweldig slot van de 2e drive en jullie mogen allemaal weer

komen. Het werden weer late uurtjes…………. 

Als leuke paasgeste kreeg iedere deelnemer een beschilderde eierdop
gevuld met paaseitjes, beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor Wim
Koelman. Bravo!!!!
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Groetjes van K.I.T.

(klaver is troef) ♣

Biljartfamilie Gosselink

Enige tijd geleden kreeg ik van
Hans Gosselink een uitnodiging
om eens een kijkje te komen

nemen in zijn biljartruimte. Hans
heeft zijn huis annex bedrijf aan
de Ruiterweg in Castricum en
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derhalve voor mij een kleine
moeite om een keertje bij hem
langs te gaan.
Zoals u waarschijnlijk wel weet is
Hans een woensdagavondlid en
zijn 2 zonen Jeroen en Sander zijn
jeugdleden en spelen op de
vrijdagavond.
Jeroen is voorzitter van de
jeugdclub “de Magneet” en
Sander is actief als wedstrijdleider
op die avond. Van hen krijg ik
over het algemeen, (als ik het
vriendelijk vraag), kopij voor het
clubblad.
Een gezin die op het biljartgebied
van zich laat horen.
Vader Hans is niet ongenegen om
gezelligheids-spel-avonden te
organiseren bij OBIS , iets wat hij
al verschillende keren met veel
plezier heeft gedaan. Het leveren
van prijzen voor het Knock-
outtoernooi en b.v. het J.P.
Bregman-toernooi kan je zeker
aan Hans overlaten!
Zoals u in de clubbladen hebt
kunnen zien is Hans èèn van de
vele sponsors van onze club
( ACIM-accubedrijf ).
Boven zijn bedrijf heeft hij een
prachtige ruimte gecreëerd
waar muziek (ook een hobby
van Hans) gemaakt kan worden
en waar een biljart geplaatst is

die op een wel hèèl bijzondere
manier verwarmd wordt.
Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt en vroeg Hans eens uit
te leggen hoe hij zijn hobby
heeft gecombineerd met zijn
bedrijfstak.
Het is eenieder wel bekend dat
Hans zonne-energiesystemen,
accu`s en laad en testap-
paratuur levert voor allerlei
doeleinden.
Als Hans eenmaal begint te
vertellen over de manier hoe hij
zijn biljart en biljartruimte enz.
heeft verwarmd, begint het mij
wel een beetje te duizelen.

Leest u zelf maar…………:
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De meeste mensen van OBIS kennen me ondertussen wel en George heeft
in zijn inleiding mij al een beetje voorgesteld en dus het is niet nodig dat
nog een keer te doen. Ook zal u wel bekend zijn dat ik, samen met m'n
vrouw een accubedrijf heb. En dat bedrijf, ACIM (accu import is 45 jaar
geleden door m'n vader opgericht). Ik heb George uitgenodigd een kijkje te
komen nemen en hij heeft me gevraagd wat te vertellen over ons bijzondere
bedrijfspand en z'n energievoorziening en de toepassing op o.a. het biljart-
en de biljartruimte dat boven mijn bedrijfruimte staat. Laat ik maar
beginnen met wat te vertellen over zonnepanelen. Zonnepanelen zijn
donkergekleurde platen, afgedekt met gehard glas en voorzien van een
aluminium frame. Aan de achterkant van zo'n zonnepaneel zit een
elektrische aansluiting, een plus en een min. Wanneer een zonnepaneel
wordt blootgesteld aan daglicht ontstaat er, tussen de plus- en minpool een
spanningsverschil van ruim 12Volt. Deze spanning is ideaal om bijv. een
autoaccu of campingaccu mee te laden. We spreken dan van een "autonoom
systeem." Dit systeem wordt meestal toegepast op plaatsen waar 230V niet
aanwezig is. Bijv. op campings, strandhuisjes, campers etc. Op de 12
Volts- accu kunnen tal van apparaten worden aangesloten zoals TV, radio,
verlichting etc. In ons bedrijfspand maken we ook gebruik van een auto-
noom systeem echter in een 24 Volts uitvoering. Af en toe vraag ik
tussendoor aan George of het tot nog toe te volgen is? Een klein knikje met
zijn hoofd geeft aan dat ik wel door kan gaan. De verlichting van onze
kantoor- toilet- en hobbyruimte, maar ook de tuinverlichting is
aangesloten op een 24 Volt ( autonoom ) systeem. De hierop aangesloten
accu met een capaciteit van 550Ah wordt gevoed door 4 Siemens 55 Watt
zonnepanelen. We zijn hierdoor het gehele jaar onafhankelijk van het
lichtnet. Het nadeel van dit systeem is, dat als de accu's vol zijn, er niets
meer met de opgewekte zonne-energie wordt gedaan. Daarom hebben we
een extra omvormer aangesloten die van de 24Volt accuspanning 230V
wissel-spanning maakt. Deze energie wordt gebruikt voor de verlichting in
de werkplaats, de radio en wat andere attributen. Via een schakelaar kunnen
we kiezen uit netspanning of accuspanning
Op de schuine dakvlakken van onze loods zijn 8 sets van 7 Siemens
panelen gemonteerd, totaal 56 panelen. Deze panelen zijn
aangesloten op een z.g. netgekoppelde omvormer. Deze omvormer
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maakt van de 84 Volt gelijkspanning 230V wisselspanning. Het door
de zonnepanelen opgewekte vermogen wordt, bij voldoende
instraling, teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. En.... als er meer
energie wordt opgewekt dan dat er gebruikt wordt draait de kWh
meter achteruit. Op dit moment wekken we op deze manier ongeveer
70% van onze benodigde energie zelf op. Het systeem wordt nog
geperfectioneerd en uitgebreid zodat we volgend jaar op 100% hopen
uit te komen.

De verwarming is ook een verhaal apart. We wilden dit eerst doen via een
grote zonneboiler en een opslagvat van 40.000 liter, maar de kosten van dit
project gingen boven de begroting en de kans van slagen was niet 100%.
We hebben daarom voor een warmtepomp gekozen. Een warmtepomp is
niets anders dan een omgekeerde koelkast. Bij een koelkast koel je de
ruimte in de kast ( ik ga niet uitleggen hoe dit precies werkt) de warmte die
je uit het koelcompartiment onttrekt, wordt aan de achterkant weer
afgegeven, de achterkant van de koelkast wordt ook warm. Onze
warmtepomp werkt als volgt. Uit de bron achter in de tuin wordt
grondwater van +/- 12 gr.C opgepompt.
De warmtepomp onttrekt hier warmte aan en pompt het vervolgens via een
retourbron weer de grond in. Het water wat teruggepompt wordt is
ongeveer 6 graden. Via een warmtewisselaar wordt de warmte
overgedragen aan een vloerverwarmingssysteem. De temp. aan de warme
kant van de warmtepomp kan oplopen tot zo'n 45 gr.C. En nu de grap. Ik
heb het gehele systeem zelf geïnstalleerd en kon het niet laten om onder de
leiplaat van m'n biljart ook een vloerverwarmingsslang te laten lopen. Het
biljart wordt niet echt warm maar je kunt wel voelen dat hij warmer is dan
bijv. de wanden (de kou is er af). Als je de elektrische elementen aanzet (
want die had ik er voor de zekerheid ook maar bijgelegd) is het biljart na 1
uur op temperatuur. Verder wordt de verlichting in de werkplaats inge-
schakeld via sensoren, als je een bepaalde ruimte binnenkomt gaat het licht
automatisch aan ( en weer uit)
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Zo dit was e.e.a. over m'n bedrijfspand en mijn biljart en...... als je
het niet gelooft kom je zelf maar kijken. Ik hoop dat George het
allemaal een beetje begrepen heeft?

Wat Hans verteld heeft heb ik wel
aardig begrepen denk ik, hoewel ik
moet toegeven dat ik het wel een
paar keer moest vragen voor ik het
een beetje snapte! Ik heb het
allemaal heel interessant gevonden
en ik raad u aan om ook eens een
kijkje te nemen bij Hans.
Om een en ander compleet te maken
heeft Hans een luchtfoto van het
zonnedak aan mij gegeven (zie
pagina 31). Zoals Hans in zijn uitleg
al vertelde, bent u van harte
welkom!!
De andere keer wil Hans graag meer
over zijn “elektrische auto” vertellen
en daar reserveer ik graag wat ruimte
voor in ons clubblad.
Hans bedankt voor je uitnodiging en
je uiteenzetting. George
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Gelezen in dagblad kennemerland maart 2001:

IJmond 25 jaar geleden

In de rubriek “De IJmond”25 jaar geleden, blikken we terug op de opvallendste,
merkwaardigste en opzienbarendste nieuwsfeiten van een kwart eeuw geleden.
Vandaag de week van zondag 21 maart tot en met zaterdag 27 maart 1976.

Zowel de kantine van ADO als die van biljartvereniging OBIS
worden in Heemskerk door inbrekers bezocht.
Bij de laatste vereniging worden wat kleingeld en enkele honderden
pakjes Caballero vermist.


Dit bericht is onjuist.

Er is wel ingebroken in ons clublokaal, doch de vermissing van enkele honderden
pakjes caballero-sigaretten is niet waar.
De voorraad sigaretten was zeer beperkt.
Overigens, enkele jaren later werd er geen rookwaar meer verkocht.
Wat kleingeld is juist.
Jeugdbiljarters, toen nog in het bezit van een clubgebouwsleutel, gingen meerdere
keren `s avonds biljarten en stalen op geraffineerde wijze kwartjes uit de
biljartklokken.
Gelukkig werd snel ontdekt dat er te weinig kwartjes in de klokken zaten. Door
recherche-werk werden de jongens gauw gesnapt.
Het werd afgehandeld met een berisping en royement van twee jeugdleden.
BrèJa
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Hier nog wat hersenwerk
Zoek het koppelwoord!

Bal ................................. ? ...................................... regel
Biljart ............................. ? ...................................... beker
Toernooi......................... ? ...................................... schap
Banden .......................... ? ...................................... vogel
Wedstrijd ....................... ? ......................................moot
Trek................................ ? ...................................... bal
Kader.............................. ? ...................................... vorm
Drie ................................ ? ...................................... pech
Bal.................................. ? ...................................... punt
Prijzen ............................ ? ...................................... deur
Door ............................... ? ...................................... vorm
Bal.................................. ? ...................................... advertentie
Voor ............................... ? ...................................... schoen
Beneden ......................... ? ...................................... stoot
Achter ............................ ? ...................................... zaam
Onder ............................. ? ...................................... beweging
Biljart ............................. ? ...................................... punt

De uitslag komt in het volgende clubblad.
Sukses,
De redactie
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“Het Snackbar Oase Kadertoernooi’’

Op vrijdagavond 6 april begon het Snackbar Oase Toernooi. Aan dit door Jaap Ripke
georganiseerde toernooi deden maar liefst 16 deelnemers mee, opgesplitst in twee
poules :

-Jan Vlieger 250 -Piet Liefting 250
-Siem Velthoven 250 -Jan de Wildt 225
-Cock van Hooff 225 -Arie Liefting 225
-Hans Wijers 200 -Joop Bijvoet 200
-Jaap Ripke 160 -Vincent Veldt 175
-Frans peperkamp 160 -Jan Veldt 160
-Rob Overdijk 150 -Joop Roelands 160
-Cor de Heer 125 -Micha Tiecken125

J. Vlieger en S. Velthoven lieten meteen zien dat ze heel wat in huis hebben door in
respectievelijk 9 en 10 beurten uit te gaan. In poule twee begon J. de Wildt sterk door
in 7 beurten J. Roelands te verslaan.
Het was al laat op de avond toen de laatste ronde aanving. Dit maakte voor P. Liefting
niets uit en hij won in slechts 5 beurten van broer Arie.

Zaterdag verliep het allemaal iets vlotter, mede ook omdat er steeds beter gespeeld
werd. M. Tiecken speelde na een slechte start op vrijdagavond een serie goede
partijen. Twee maal won hij in tien beurten en als klapper van de avond won hij in 7
beurten van A. Liefting. Het zat Arie niet erg mee, want de partij erna maakte J. de
Wildt de partij uit in slechts 3 beurten. Ook claimde Jan voorlopig de hoogste serie
van 151. Helaas voor Jan werd deze later weer van hem afgepakt door S. Velthoven
die in de gelijkmakende beurt tegen J. Ripke een serie van 152 wist te produceren. J.
Ripke speelde een constant toernooi en wist hij 6 van de 8 partijen winnend af te
sluiten.
Rond zessen werden de spelers getrakteerd op een heerlijke maaltijd verzorgd door
Snackbar Oase. De dames De Ruiter, Keus, Ripke en de Groot zorgde ervoor dat
ieder zijn portie kreeg. Langs deze weg nogmaals dank !!!

Na een veel te gezellige zaterdagavond werden de spelers zondag weer om 11.00 uur
verwacht. A. Liefting behaalde zijn eerste winstpunten tegen F. Peperkamp door in 5
beurten te winnen.
Het leek erop dat V.Veldt zijn laatste partij in 8 beurten zou uitmaken, maar
voor de laatste 7 caramboles waren toch nog drie beurten nodig.
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Om 17.30 uur waren de partijen afgelopen en werden de prijzen uit de kast gehaald.
En hoe !! Werkelijk een prachtige prijzentafel met voor iedere speler, schrijver,
arbiter en barpersoneel een aardigheidje in de vorm van bloemen, tulbanden,
paasbroodjes en andere heerlijkheden. Dit alles werd beschikbaar gesteld door o.a. W.
Koelman, B. Koelman en A. Diemeer.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die drie dagen voor dit toernooi in touw
geweest zijn. Wat mij betreft een gezellig en zeer geslaagd toernooi !!

Vincent Veldt

Korte beurtenfestival!
Van 28 februari t/m 11 april hebben spelers van de woensdagavondgroep
opnieuw bijzondere prestaties geleverd:

Piet Liefting:
Piet wint in 5 beurten, wat een gemiddelde betekent van 50,00 kader 38/2 en hij wint
in 6 beurten met een gemiddelde van 41,66 van John Tiecken……… geweldig!!

Sjon van Duivenvoorde:
Sjon wint in 7 beurten van Chris Hummel, wat een gemiddelde is van 25,71 en
verslaat later aartsrivaal en vriend Jan de Wildt in 4 beurten, dat is 45,00 kader!!
Vermeld mag hier worden, dat Jan bleef steken op 148 caramboles in 4 beurten, is
37,00 kader!!

Jan de Wildt
Jan laat met een slotserie van 106 een 6 beurtenpartij noteren.
Dat is 33,33 kader!!
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Jaap Ripke:
Jaap weet in 7 beurten zijn partij te beëindigen.
Dat brengt een gemiddelde van 25,71 in de boeken!!

Rectificatie

In het clubblad van begin april is er verslag gedaan over de medewerkersmiddag op
blz. 30.
Helaas heeft er per ongeluk een naamsverwisseling plaats gevonden.
De naam Cor Mol is daarin ten onrechte genoemd!
Dit had moeten zijn: Cor de Heer! De zin moest zijn:
“Cor de Heer had zich “opgeofferd” om de aanwezigen van de nodige drank en
hapjes te voorzien” en dus niet Cor Mol!
Ik hoop dat het bij deze recht gezet is.

George
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Oproep:

Heeft u ergens op zolder of in een of ander hoekje een doosje met biljartprijzen staan,
dan houd ik mij aanbevolen.
Op Reigersdaal in Heerhugowaard, (een woonvoorziening voor verstandelijk
gehandycapten), zou men hèèl blij zijn met deze prijzen. (bekers enz.). Deze prijzen
moeten natuurlijk te gebruiken zijn voor andere doeleinden, zoals voetbal,
paalzitten, zwemmen enz.
De bedoeling is dat de biljartstickers eraf kunnen en dat er dan eenvoudig een ander
stickertje opgeplakt kan worden!!
Kunt u iets van deze prijzen missen, dan zou ik u namens de bewoners van
Reigersdaal graag willen bedanken.
Als u de prijzen in de bestuurskamer wil neerzetten, (met mijn naam erop), dan vind
ik ze zeker.

Bedankt, George Jacet
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Verslag gewestelijke finale teams klasse
C2

De finale werd gespeeld in het Bonte Paard te Abbekerk, district West-Friesland. De
eerste ronde speelde Ben-Henk en Cor tegelijk:

Ben verloor in 21 brt. 140 – 60
Henk verloor in 27 brt. 110 – 67
Cor wint in 26 brt 40 – 75

2e ronde: Ben verliest in 27 brt. 120 – 76
Henk verliest in 23 brt 85 – 56
Cor verliest in 20 brt. 85 – 38

3e ronde: Ben verliest in 13 brt. 150 – 54
Henk verliest in 16 brt. 85 – 25
Cor wint in 18 brt. 64 – 75

4e ronde: Ben verliest in 24 brt. 120 – 63
Henk wint in 23 brt. 92 – 90
Cor verliest in 23 brt. 85 – 71

5e ronde: Ben wint in 24 brt. 84 – 100
Henk remise in 28 brt. 85 – 90
Cor verliest in 32 brt. 70 – 67

6e ronde: Ben verliest in 7 brt. 150 – 39
Henk wint in 23 brt. 75 – 90
Cor verliest in 22 brt. 85 – 62

De uiteindelijke kampioen kwam uit het district Schagen. Langedijk Sombroek.
Het OBIS-team eindigde als laatste. Het was een 2-daags-lang toernooi en de tafels
werden zèèr slecht onderhouden. In 2 dagen niet een keer een borstel erover!!
Van alle teams was wel wat belangstelling, behalve van de OBIS-leden………. In 2
dagen èèn suporter; allèèn ondergetekende,

A. Mol-Ruitenberg.
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Hallo leden.

Als het van de een op andere dag een chaos is in huize Scheffer geeft het een goed
gevoel als de leden van OBIS met je meeleven.
De enorme belangstelling hebben ons goed geholpen in deze nare periode.
Gelukkig gaat het weer goed met mij en dat komt misschien door de heerlijke
mango-vlaai en de haasbiefstuk.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun in de vorm van kaartjes telefoon en
persoonlijke oppeppers.
Het heeft mij heel veel goeds gedaan zodat ik al weer aan de biljarttafel sta.
Nogmaals bedankt namens,

Jos en Adri Scheffer.
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De actuele stand van de dinsdagavond kunt u
op het publicatiebord in ons clubgebouw lezen!

gezegde:
Niets is zo oud als de krant van gisteren.
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Stand woensdagavond

Stand van de donderdagavondgroep

NAAM ges
al

. moy hs
ho

moy ges pnt
tot

car
tot
brt moy

%

J.Reuzenaar 53 1,81 15 2,70 49 90 2080 1198 1,73 -4

P.Koper 55 1,89 21 3,60 48 89 2401 1241 1,93 2
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W.v.Weert 83 3,04 32 4,36 49 87 3576 1232 2,90 -5

J.Sinnige 44 1,46 12 2,93 47 86 1806 1185 1,52 4

M.Smit 53 1,81 20 3,13 50 83 2249 1193 1,88 4

C.Mol 69 2,47 20 4,18 47 82 2937 1207 2,43 -2

L.Wezepoel 31 0,93 8 1,55 50 81 1266 1325 0,95 2

P.Noordermeer 43 1,42 15 3,58 47 80 1612 1040 1,55 9

W. van Tunen 51 1,75 19 3,40 49 80 2257 1268 1,77 1

T.de Boer 70 2,52 24 4,66 46 76 2956 1185 2,49 -1

J.Deen 42 1,39 14 3,00 46 74 1683 1207 1,39 0

T.Duivenvoorde 49 1,68 15 3,26 48 74 2082 1249 1,66 -1

J.Roekens 69 2,46 39 5,30 44 73 2632 1055 2,49 1

R.v.d.Ham 44 1,46 11 2,44 46 73 1760 1182 1,48 1

B.Beentjes 82 3,00 34 5,85 48 73 3305 1110 2,97 -1

H.Welboren 56 1,96 20 3,73 48 72 2331 1215 1,91 -3

D.Smit 46 1,55 11 2,19 50 69 2002 1448 1,38 -11

N,Mongelluzzi 95 3,49 30 5,75 46 68 3848 1108 3,47 -1

J.Burger 58 2,04 16 3,41 49 68 2578 1307 1,97 -3

J.Klingeler 42 1,38 14 2,00 46 64 1680 1207 1,39 1

J.Schelvis 36 1,15 8 2,00 49 64 1509 1367 1,10 -4

P.v.d.Outenaar 49 1,68 16 2,47 29 63 878 520 1,68 0

G. Smit 20 0,52 8 1,33 49 63 775 1397 0,55 6

J.Wijte 37 5,17 75 12,45 49 62 5755 1071 5,37 4

H.Palm 58 2,02 19 3,05 50 62 1651 869 1,89 -6

J.Brouwer 41 1,35 13 2,41 47 60 1565 1190 1,31 -3

H.Koper 48 1,62 14 3,00 48 60 2008 1317 1,52 -6

G.v.Kordenoordt 45 1,50 12 3,75 50 57 1902 1301 1,46 -3

P.Sinnige 33 1,03 10 1,50 47 56 1310 1297 1,01 -2

T.Wouters 52 1,80 15 2,60 49 41 1979 1330 1,48 -18
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Districtsfinale 2e klasse bandstoten

COR DE HEER EN JAAP BREGMAN SPELEN MATIGE WEDSTRIJD

De finale bandstoten 2e klasse werd eind maart gehouden in de Viaanse Molen o.l.v.
b.v. ABC.
Van de 8 finalisten ontbrak er èèn en de eerste reservespeler Jan Schouten vulde deze
plek op.
De start van Cor was dramatisch. Hij wint nog wel in 29 beurten van Han Klijn, maar
tegen Jan Schouten ging hij ongelofelijk de bietenbrug op. Een ongekende
verliespartij met 1,69.
Jaap deed het beter. Wel eerst verlies met 2,91, daarna goede winst op Rob Overdijk
met 3,12.
De eerste speelavond zat erop. Op weg naar de 2e speelavond werd Cor moed
ingepraat en jawel, het werkte. Fred Braan werd in 22 beurten opzij gezet en Jaap
kreeg in 16 beurten een pak voor de broek. Wat had Jaap echter een pech. Zijn 1e

goede winstpartij werd uit het rooster geschrapt, daar Rob Overdijk uitviel met een
rugblessure en niet meer in staat was verder te spelen. Die tegenvaller kwam hard aan
en Jaap kwam nimmer meer in het band-spelletje. Een verloren finale…….
Cor bleef kanshebber daar zijn gemiddelde opliep naar de 3,00. Op de
zaterdagmiddag echter kon hij zijn titel aspiraties al snel vergeten.
In 20 beurten kreeg hij klop van Ab Schuit, terwijl Jaap zijn 1e partij won.
De slotpartijen, Jan Koorn tegen Cor werd voor Cor een formaliteit. Misschien nog
een tweede plek, doch in een langdurige beurtenpartij kwam er een remise tot stand,
waardoor Jan Koorn de titel behaalde.
Ab Schuit, sterk in zijn laatste 3 partijen, greep nu het zilver.
Jaap werd 6e

Op de volgende pagina de eindstand:
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Uitslag districtsfinale 2e klasse bandstoten:

Pl. naam m.p. gem. h.s.

1 Jan Koorn 11 3,19 33
2 Ab Schuit 10 3,20 18
3 Cor de Heer 7 2,73 21
4 Han Klijn 6 2,33 16
5 Jan Schouten 4 2,27 14
6 Jaap Bregman 2 2,30 15
7 Fred Braan 2 2,15 18

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

Gezegde:

Menig man die verliefd is op een kuiltje in een wang, begaat de
fout het hele meisje te trouwen.
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De jeugdclinic

Op donderdag 22 maart waren Dennis Ripke, Robin Klaver en Sander Gosselink
uitgenodigd om mee te doen aan de jeugd clinic in de Golden Tulip.

Nadat we aankwamen in Heiloo werd ons eerst verteld wat er deze ochtend
allemaal ging gebeuren.
Nadat dat het allemaal was uitgelegd kreeg iedereen een sticker op zijn overhemd
geplakt van de hoofdsponsor van het toernooi. (Wetstein)

Nadat we alle voorbereidingen hadden getroffen werden we tijdens het betreden van
de arena, begeleid door muziek. Nadat we in de arena waren waar het allemaal moest
gebeuren waren arriveerde de profbiljarters die ons de ochtend les gingen geven. De
biljartprofs die ons deze ochtend les gaven waren; Dick Jaspers, Dion Nelin,
Raymond Ceulemans en Fredric Coudron. Nadat iedere prof bij de tafel ging staan
begon voor ons de clinic pas echt. Om iedere tien minuten werd er gerouleerd met de
groep naar een andere profbiljarter. We moesten een paar stoten uitvoeren en de profs
gaven ons dan aanwijzingen.
Nadat iedereen bij alle vier de profbiljarters aan tafel hadden gestaan was voor
alle jeugdbiljarters tijd om de profbiljarters te bedanken voor deze ontzettende
toffe donderdag. Van een aantal deelnemers ontvingen de profs een lekkere
fles drank.
Nadat ook de organisatie was bedankt voor het organiseren voor deze
ontzettende leuke ochtend gingen we als afsluiting met alle jeugd- en
profbiljarters en de organisatie op de foto.
Iedere deelnemer ontving een certificaat met hierop de handtekeningen van de
vier profbiljarters.

Tot slot werd er nog een foto gemaakt van alle deelnemers en de profbiljarters
en kwam er een einde aan deze ontzettende leuke en onvergetelijke ochtend.

Sander Gosselink
O.B.I.S de Magneet
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gezegde:
Wie de eindjes aan elkaar wil knopen

moet voortdurend in touw zijn.
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Van de recreatiegroep maadagmiddag

5 Juni 2001 is de laatse competitiemiddag dat er gespeeld wordt!
Dus niet op 4 juni 2001 zoals er vermeld stond op het publicatiebord!
Met het nieuwe seizoen beginnen wij dan met een drankje en een hapje. Hieronder
ziet u de huidige stand. Verder wens ik u nog een prettige vakantie,
Groetend, Jaap Lubbers

Pos. Naam Part Pnt Car. Brt. Moy. HS. Te. Moy.

1 B. Looyenga 65 587 5383 1604 3,35 37 2,25
2 C. Mol 64 575 3829 1593 2,40 27 4,64
3 P. Bosman 65 574 2350 1759 1,33 12 2,38
4 H. Elst 65 562 2015 1796 1,12 10 1,91
5 D. Smit 64 558 2585 1698 1,52 12 7,50
6 N. Bakker 63 551 1851 1653 1,18 10 2,31
7 T. Duivenvoorde 64 549 2804 1593 1,76 24 2,89
8 J. Lubbers 63 537 2502 1698 1,47 16 2,22
9 N. Mongelluzi 58 528 5139 1386 3,74 31 5,29

10 B. d. Ruijter 63 527 3520 1547 2,27 24 4,06
11 W. v. Weert 63 525 4848 1678 2,88 31 4,09
12 J. Wijte 61 519 6981 1409 4,95 59 9,64
13 J. Deen 65 518 2427 1760 1,37 14 2,25
14 W. Sperling 64 517 1590 1704 0,93 8 1,75
15 B. Beentjes 61 516 4237 1493 2,83 26 5,33
16 G. v. Kordenoordt 62 509 2381 1697 1,40 17 1,67
17 J. v. d. Pol 64 504 1849 1783 1,03 10 1,52
18 P. d. Tuijter 64 502 2063 1710 1,20 10 3,50
19 J. Burger 62 502 3243 1646 1,97 17 1,00
20 J. Brouwer 64 501 2341 1676 1,39 15 1,74
21 W. v. Tunen 60 498 2845 1639 1,73 14 2,50
22 B. Hienkens 64 491 1266 1811 0,69 10 2,81
23 J. Keus 58 489 2515 1474 1,70 21 2,94
24 J. Schelvis 64 460 1922 1729 1,11 11 1,48
25 G. Lagrand 58 402 1255 1640 0,76 7 1,04
26 J. Feijen 57 329 877 1676 0,52 6 0,96
27 P. Noordermeer 33 278 1280 808 1,58 15 0,00

Stand Vrijdagavond Jeugd 2e groep ,
bijgewerkt t/m 11-5-01

Naam Punten Beurten Moyenne Hoogste
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 Partijen  Car  Moyenne 
gespeeld

  

A. Kuil 15 35 395 434 0,91 0,62

S. Gosselink 14 31 1441 272 5,29 2,54

W. Pettinga 13 25 175 399 0,43 0,35

R. Smit 14 25 270 441 0,61 0,50

E. Smit 15 25 352 483 0,72 0,60

D. Ripke 14 22 438 406 1,07 0,88

J. Gosselink 12 18 498 343 1,45 1,25

R. Klaver 14 17 464 439 1,05 0,97

A. Backer 9 6 290 281 1,03 1,01

Totaal 60 4323 3498 1,23
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Van de vrijdgavond:

Ook op de vrijdagavonden wordt er iedere week gestreden om de puntjes. De
allerjongste libristen proberen toch heel fanatiek de puntjes elkaar afhandig te maken.
Als je dan ziet dat er series van 7, 11, en 6 gemaakt worden, dan zit er zeker
vooruitgang in en zullen deze jonge spelers in de toekomst zeker van zich laten
horen!!

Dat het heel goed gaat ziet u aan de stand hieronder:

Plts Naam. Part. Pnt. Car. Brt. Moy. Hs.

1e P. Wezepoel 7 15 113 230 0,49 6
2e W. Warink 7 15 169 257 0,65 4
3e F. Nijhuis 7 15 211 274 0,77 11
4e J. Duivevoorde 7 13 80 194 0,41 4
5e T. Wezepoel 7 13 143 298 0,47 4
6e L. Kranedonk 7 11 137 241 0,56 4
7e A. Nijhuis 7 9 130 228 0,57 7
8e R. Warink 7 7 88 268 0,32 4

Sander Gosselink
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K.N.B.B. District Alkmaar inschrijfformulier
PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

Naam : ______________________
Adres : ______________________
Woonplaats : ______________________
Codenummer : ______________________ spelsoort: __________
Geboortedat. : ______________________ klasse : __________
Bondsnummer : ______________________ moyenne: __________
Veriniging : __b.v. OBIS ___________
Vervoer : ______________________
Bijzonderheid.: _________________________________________

Inzenden aan : H.P. Lammers datum: ___________
Rijksstraatweg 167 handtekening:
1969 LE Heemskerk ___________

----------------------------------------------------------------
K.N.B.B. District Alkmaar inschrijfformulier

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
Naam : ______________________
Adres : ______________________
Woonplaats : ______________________
Codenummer : ______________________ spelsoort: __________
Geboortedat. : ______________________ klasse : __________
Bondsnummer : ______________________ moyenne: __________
Veriniging : __b.v. OBIS ___________
Vervoer : ______________________
Bijzonderheid.: _________________________________________

Inzenden aan : H.P. Lammers datum: ___________
Rijksstraatweg 167 handtekening:
1969 LE Heemskerk __________
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Transportbedrijf A. Schoehuijs
Artifo Fotografie

ACIM Accubedrijf
A. Jager Planologisch Adviesbureau

Zuidervaart Woningstoffering
J. Beerman Projectstoffering

Drukkerij Bepa
Bouwhof B.V. Horecaproducten

Bruins B.V. Installatie
Hoorn deVos Metselaar en Sturop

Verkeersschool Jaap Klingeler
John Groot Reclame

Konditorei W. Koelman
Sportcentrum Heemskerk

B. Martes Aannemersbedrijf
Deco HOME George Meyer

IJssalon snackbar Oase
RABOBANK

Sprengers B.V. Electrotechniek
Visser BIG BOSS Bouwmarkt

Aannemersbedrijf J. vd. Kolk
Severijnse Dakbedekkingen

v. Els Optiek
Bloemsierkunst ILSE

Dames en Herenkapsalon v. Tunen
Cafè Restaurant Nijman

C.J. Baars Aannemersbedrijf

Alle sponsors/adveteerders bedankt
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