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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
Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers Rijksstraatweg 167

Henk 1969 LE Heemskerk
: 0251-232838

Hoofd Jeugdzaken- J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8
Penningmeester: 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

Red. clubblad; P.R.: G. Jacet Willemshoeve 1
George 1906 CZ Limmen

: 072-5053603

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter: Jeroen Gosselink Secretaris: Dennis Ripke

2e Voorzitter : Robin Klaver 2e Secretaris: Robin Klaver
Wedstrijdleider: Sander Gosselink

Begeleiders/trainers: Jaap Bregman, Leon Wezepoel, Nico Mongelluzzi
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.
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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
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Beste clubgenoten,

Allereerst wensen wij als bestuur een ieder die we gemist

hebben op de nieuwjaarsreceptie een fijn 2002 toe.

Het jaar 2001 was een druk jaar. Voor OBIS veel finalisten

in de districtsfinales, maar helaas geen kampioenen.

Remco Bart was als eerst reserve (1e klasse libre) van het

district geplaatst met een moyenne van 4,37 en is alsnog

uitgenodigd om deel te nemen aan de gewestelijke finale.

Wij wensen hem daarbij veel sukses!

Onze biljartvriend Cees Liefting, uitkomende voor

biljartvereniging Onder Ons, haalde wel een eerste plaats

in de gewestelijke finale driebanden klein. Maar hij moest

in de Nederlandse kampioenschappen genoegen nemen met

een zevende plaats. Ondanks dat een knappe prestatie.

Proficiat namens bestuur en leden van OBIS.

Nu nog even wennen aan de EURO en het nieuwe boekjaar.

Denk even aan Uw contributie!

Voor info zie het vorig clubblad of het publicatiebord.

Inmiddels heeft het J.P. Bregman-toernooi voor de 25e

keer plaatsgevonden.

Jaap, van harte gefeliciteerd met dit jubileum. We kunnen

de organisatie met een gerust hart aan Jaap overlaten,

want hij regelt dit perfect.
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Wij hopen dat er nog vele jaren bij komen en als bestuur

zullen we je zeker steunen.

Verder wensen wij iedereen een fijn biljartjaar toe en

hopen dat wij jullie allen zullen zien op de jaarvergadering,

maandagavond 25 maart om 20.00 u.

De voorzitter,
W. Koelman

bijnaam voor de eurobiljetten:

5 euro: kleb. 10 euro:eurojoet. 20 euro: blauwtje. 50 euro:
brammetje. 100 euro: hulk. 200 euro: dubbeldekker. 500 euro:
eurotop.
Kleinste eurobiljet: 5 euro….kleb.
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Enquêteanalyse

Hieronder ziet u de uitslag schematisch weergegeven
Behalve de jeugd,

hebben 71 leden deelgenomen aan deze enquête
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Vervolg enquete

Waaraan moet het bestuur volgens U meer aandacht
aan besteden?

Wat het meest naar voren kwam waren opmerkingen / adviezen over
het bargebeuren.
O.a.: het elkaar steunen; er op wijzen dat het allemaal vrijwilligers
zijn; meer overleg met de barmensen; gebruik maken van de
mogelijkheden van de keuken; representatieve mensen in de
bediening bij finales; sociale controle op elkaar wat betreft gebruik
consumpties en afschrijven van de consumptiekaarten.

Verder werden er positieve reacties en opbouwend advies gegeven,
o.a.: Materiaal is beter dan ooit tevoren; veel aandacht geven aan de
jeugd; minder roken in de biljartzaal; publiseren bestuursbesluiten;
denk aan slijtage van het interieur en materiaal bij uitbreiding van
meer speeluren; stel maximum aantal leden in; een enkeling heeft
nog steeds heimwee naar het oude clubgebouw; clubgebouw ziet er
verzorgd uit; ik ben een tevreden lid; het is goed zo; bestuur voldoet
goed. Enz.

Tot slot is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het OBIS goed
gaat en dat er tevredenheid heerst onder de leden. Deze enquête heeft
ertoe geleid dat het bestuur uit al deze reacties veel aandachtspunten
heeft waar in de toekomst met de grootste inzet aan gewerkt gaat
worden.
Het bestuur is u dan ook dank verschuldigd voor uw spontane
medewerking aan deze enquete. Tenslotte gaat het welzijn van onze
mooie en boeiende vereniging ons allen aan.

Met vriendelijke sportgroet,
Het bestuur.
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Bijeenkomst barmensen

Zo'n twintig personen behandelden de volgende
agendapunten:
- eurobiljetten en muntstukken introductie
- euroconsumptiekaart
- prijslijst in euro
- werking nieuwe kassa
- wat te doen met geld, kaarten en kassabon
- omgaan met gratis consumpties
- bespreken vragen/opmerkingen enquete mbt bargebeuren.

Jaap Ripke introduceerde eurobiljetten en muntstukken,
waarmee 1 januari 2002 bij OBIS wordt gewerkt.
De euroconsumptiekaart, ontworpen door George Jacet,
wordt dan eveneens ingevoerd.
Nico de Groot zal oudejaarsdag de prijslijst in euro`s
vermelden. De werking van de nieuwe kassa werd begeleid
door Sjon Koelman.Jaap Ripke legde het gezelschap uit
wat met het geld, kaarten en kassabon moet worden
gedaan. Gratis consumpties bijvoorbeeld aan Boboos
worden uitsluitend verstrekt na overleg met een van de
aanwezige bestuurders dan wel wedstrijdleider.
In de bar ligt de instructie op welke wijze de bar moet
worden gesloten en de biljartzaal moet worden
achtergelaten. Voor wat de bezetting van het
bargebeuren op de dinsdag- en woensdagavonden wordt
geconstateerd dat e.e.a. tot tevredenheid loopt. Het
barpersoneel van de donderdagavond(Dick Smit, Henk
Welboren, Nico Mongelluzzi, Gerard Smit en Leon
Wezepoel) heeft de volgende afspraak gemaakt, te weten:
Jan Deen zet koffie, de anderen doen de bar en Nico
Mongelluzzi sluit de bar.
De vergadering duurde 2 uur, de onderlinge sfeer was
uitstekend en de vrijwilligers stonden klaar om hun
werk in het belang van OBIS voort te zetten.

Secretaris, A. Jager.
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U heeft toch wel de contributie betaald ???
Voor meer informatie: zie het clubblad van nov 2001 ,

bladzijde 4 en 5
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Europees Cadetten Toernooi 2001

Op 2, 3 en 4 november 2001 werd bij biljartvereniging Onder-Ons te
Beverwijk het 8ste Europese Cadetten-toernooi gespeeld. Dit toernooi
wordt officieel sinds 1991 gespeeld en sinds 1998 is het als PEC-
toernooi (Personal European Championship) door de Europese bond
(CEB) als officieel Europees Kampioenschap voor junioren erkend.

We hebben bij Onder Ons diverse OBIS-leden als toeschouwer
mogen begroeten. Voor hen die niet in de gelegenheid zijn geweest
om naar de jonge talenten te kijken volgt hier nog een kleine
verslaggeving van dit zeer geslaagde evenement.

Namens Marcel Engelen van de CEB werden 16 spelers tot 17 jaar
uit 7 landen verwelkomd. Nederland, Belgie, Frankrijk en Duitsland
kwamen allemaal met 3 spelers. Denemarken kwam met 2 spelers en
Oostenrijk en Spanje kwamen beiden met 1 speler.
Allemaal nationale kampioenen en talenten aan de start van wellicht
een glanzende biljart-carrière. Gespeeld werd op kleine biljarts; 200
caramboles met grote hoek. De plaatsings-moyennes liepen
behoorlijk uiteen. Onze nationale kampioen Erwin van den Heuvel
kwam binnen met een moyenne van precies 100,00. De kampioen
van Oostenrijk, Thomas Irschik, kwam binnen op 7,71.

De voorronden werden verspeeld in 4 poules. Erwin van den Heuvel
maakte de verwachtingen volledig waar door zijn drie partijen in
noodtempo in respectievelijk 2, 1 en 3 beurten af te werken. Maar
ook de Belg Maarten Janssen ging als een speer van start: voor zijn
eerste twee partijen had hij slechts één beurt nodig; voor zijn laatste
partij vier beurten. Dit betekende twee poule-winnaars met een
moyenne van 100,00 !
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In de andere poules ging het wat rustiger: de Nederlander Roy van
Raay eindigde als eerste met een moyenne van 25,40 en de Belg
Koen Saver werd eerste met een moyenne van 37,50.
Nadat op zaterdag de laatste poule-wedstrijden waren gespeeld,
kwam het echte werk in de kwartfinales.

De eerste twee uit elke poule speelden kruislings tegen elkaar met de
volgende resultaten:
Erwin v.d. Heuvel maakte korte metten met Mathieu Chesnel uit
Frankrijk: 200-0 in één beurt. Koen Saver had twee beurten nodig
om Christan Mooren uit Duitsland op de knieën te krijgen: 200-160.
Roy van Raay had slechts twee beurten nodig tegen zijn landgenoot
Bart Wellerd: 200-89.
In de laatste kwartfinale was het hard tegen hard. Jeromme Riotto uit
Frankrijk ging vanaf acquit uit. Maarten Janssen maakte op
onnavolgbare wijze remise door koelbloedig de 200 caramboles in de
nabeurt op het scorebord te zetten. In de eerste barrage over 20
caramboles precies hetzelfde resultaat: elk 20 caramboles in één
beurt. De spanning was te snijden toen de spelers daarna slechts één
beurt kregen om zoveel mogelijk caramboles te maken. Jerome
staakte op 11 caramboles zodat Maarten “slechts” voor open doel
hoefde in te koppen. Helaas, een simpele driebander (voor
driebanders dan) ging bijna 10 cm mis, waarna Jerome zijn vreugde-
kreet niet kon onderdrukken.

Op zondag werd eerst de halve finale gespeeld.
Op de eerste tafel bleef Erwin v.d. Heuvel de baas over Roy van
Raay: na twee beurten stond het 200-43. De slotserie van Erwin
(198) was weer indrukwekkend.
Op de tweede tafel miste Jerome Riotto de aanvangsstoot. Daar had
Koen Saver voldoende aan; hij ging in één beurt uit met een serie van
200.
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De finale tussen Erwin v.d. Heuvel en Koen Saver was, zoals dat
heet, een echte finale met prachtig biljart, spanning en emotie. Erwin
begon: één beurt 200 caramboles.
Koen Saver reageert in de nabeurt: 200 caramboles. Remise en dus
barrage over 20 caramboles.
Voor het eerst dit toernooi verliest Erwin de trekstoot. Koen begint
en maakt slechts 3 caramboles. Dan slaat voor Erwin het noodlot toe.
Hij verwacht dat de ballen weer worden opgezet, maar de arbiter
verzoekt hem om gewoon door te gaan, omdat het een normale partij
over 20 caramboles is. Erwin stoot, maar pakt de verkeerde bal !
Koen maakt in zijn tweede beurt de partij uit. Erwin maakt nog wel
de nastoot vanaf acquit, maar mist de volgende trekstoot: 20-1 !
Einduitslag:
Rang Naam Pnt Car Brt Moy P.moy HS
1. Koen Saver 11 1200 21 57,14 200,00 200
2. Erwin v.d. Heuvel 11 1200 11 109,09 200,00 200
3/4 Roy van Raay 6 802 33 24,30 50,00 161
3/4 Jerom Riotto 5 600 17 35,29 50,00 172

Op verzoek (of last ?) van de CEB werd er niet gespeeld om de 3e en
4e plaats. Dat had te maken met subsidies die in sommige landen
alleen wordt toegekend aan spelers met podiumplaatsen.

Tijdens de huldiging kon zowel door Onder-Ons, als wel door de
KNBB en door de CEB worden teruggekeken op een uitstekend
verlopen toernooi.
De belangstelling van de OBIS-leden heeft daar zeker toe bij
gedragen en ik wil jullie allen daar dan ook hartelijk voor bedanken.

John Tiecken
Hoofdwedstrijdleider
BV Onder-Ons Beverwijk
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Let op !!!!!!!!!!!

Op 9 en 10 februari a.s. is het weer zover, dan wordt het
8e KLINGELER TOERNOOI” “

gespeeld
Het toernooi wordt gehouden bij cafe de Wijkermolen, Schans 10-12
te Beverwijk.
Gastheer- en vrouw Rob en Hetty Jongejans zullen ons weer
verwennen.
Het programma ziet er uit als volgt:
Start toernooi: Zaterdag 9 februari van 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 10 februari van 11.00 tot 18.00 uur
Dirk Smit, de winnaar van 2001, mag zijn beker verdedigen en zal
zijn uiterste best doen om hem weer mee naar huis te nemen, maar de
tegenstand zal groot zijn. Succes Dik.

De deelnemers zijn:
Jan Deen Huyg v.d. Bent Gerard Elst
Bank Koelman Henk Lammers Nico Mongelluzzi
Willem Koelman Dik Smit Marcel Smit
Gerrit Smit John Tiecken Jan v. Zutphen

De Wedstrijdleiding wordt weer als vanouds verzorgd door
Hans v.d. Walle.
Mochten er biljarters zijn die wat tel-en schrijfwerk willen
verrichten, geef je even op bij Jaap Klingeler; tel.: 06-53525858
Alvast hartelijk dank.
Verder iedereen een heel gezellig en sportief toernooi toegewenst.
Tot ziens op zaterdag en zondag.
Met vriendelijk groet,

Jaap Klingeler.
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Ledenvergadering

Noteer de datum even in uw agenda!!

De volgende ledenvergadering is op:

maandag 25 maart 2002 en begint om 2000 uur

het bestuur
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Van Paardenkoers tot Plumbers

Rare titel voor een stukje in een clubblad van een biljartvereniging
zullen de meesten van jullie denken. Maar dat het wel degelijk met
biljarten te maken heeft zal jullie hopelijk aan het eind verhaal wel
duidelijk zijn.

We schrijven juli 2001. Piet van der Meij en ondergetekende zitten
gezellig aan de bar bij OBIS onder het genot van een potje bier te
mijmeren over biljarten in het algemeen en over driebanden in het
bijzonder. Piet oppert dat een driebandentoernooi bij OBIS toch wel
eens aardig zou zijn, maar dan wel een toernooi met een aantal goede
en bovenal gezellige spelers, niveau 1ste klasse en hoger. Nu ben ik
een goede 2e klasser, bijna 1ste klasser, en voel deelname aan zo’n
prachtig toernooi aan mijn neus voorbij gaan en opper direct wel iets
voor een organisatie te voelen, met als bijbedoeling mezelf in het
deelnemersveld te plaatsen. Het is die avond bij de mijmering
gebleven.

We schrijven augustus 2001, Paardenkoers Beverwijk. (jawel, daar is
de Paardenkoers)
Piet van der Meij en ondergetekende staan gezellig langs de baan
onder het genot van een potje bier (kan blijkbaar niet anders) te
kletsen met Pieter Adrichem en terloops laat Piet van der Meij zich
ontvallen dat het wel leuk zou zijn om bij OBIS een keer een
driebanden toernooi te organiseren met een aantal goede en vooral
gezellige spelers, niveau 1ste klasse en hoger, en voegt er direct toe:
“Zou jij dat ook niet leuk vinden, Pieter”, waarop Pieter spontaan
antwoord: “Als jullie dat organiseren, dan doe ik mee”.

We schrijven nog steeds, maar nu september 2001. Piet van der Meij
en ondergetekende zitten gezellig aan de bar bij OBIS onder het
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genot van een potje bier (werkt tot nog toe uitstekend) gezellig te
kletsen met Grardus Bruins over biljarten in het algemeen en
sponsoring van een driebandentoernooi in het bijzonder, waarop
Graddus reageert met de opmerking dat hij er niets voor voelt alleen
de sponsoring voor zijn rekening te nemen, maar dat hij wel wat
voelt voor sponsoring met meerdere kleine zelfstandigen, mogelijk
ook loodgieters. We hebben op dat moment direct aan Grardus
belooft dat, als de sponsoring rond zou komen, de loodgieters in de
toernooinaamgeving bedacht zouden worden.

We schrijven oktober 2001. De gebeurtenissen gaan in een
razendsnel tempo, voor ons doen dan tenminste. Hoe we er bij zitten
en waar we zitten kunnen jullie ondertussen zelf wel verzinnen. Er zit
in ieder geval weer bier bij.
De hoofdsponsoring is rond. Grardus Bruins, Ben Lammers en Frans
Nijsen als loodgieters doen een bijdrage aan het toernooi en
verdienen daarmee de naamgeving van het toernooi: het Plumbers
driebanden Toernooi. (en jawel, de link is gelegd, daar heb je
Plumbers)
Het toernooi is aangevraagd bij het bestuur van OBIS en
goedgekeurd.
Speeldata: vrijdag 29 maart 2002 (Goede Vrijdag), ’s avonds,
zaterdag 30 maart 2002 (Paaszaterdag), ’s middags en ’s avonds en
maandag 1 april 2002 (Paasmaandag), ’s middags.
De wedstrijdleiding zal in handen van Henk Lammers zijn.

We schrijven een stukje voor het clubblad van OBIS, het is december
2001. Het is eenzaam achter de computer en minder gezellig zonder
Piet, maar ik zit wel aan een potje bier. (versoepelt ook de
schrijversgeest heb ik gemerkt)
Het deelnemersveld is rond, 16 spelers in totaal.
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5 hoofdklassers, moyenne 0,700 – 0,900: Pieter Adrichem en Marcel
Versluis uit Heemskerk, Cees Liefting uit Castricum, Toon Rekmans
uit Lisse en Jan van Slooten uit Beverwijk.
7 hoge 1ste klassers, moyenne 0,600 – 0,700: Cor de Heer uit
Heemskerk, Jan Prikkel, Frans van Beuningen, en Frans van
Marreloo uit Beverwijk, Wil van der Braak uit Haarlem, Menno de
Vries uit Castricum en Roel Hoogland uit Akersloot.
4 lagere 1ste klassers, moyenne 0,550 – 0,600: Leen Sprangers uit
Beverwijk, Jos Roekes uit Uitgeest, Piet van der Meij en
ondergetekende (toch gelukt) uit Heemskerk.

Ik kijk uit naar de verdere organisatie van dit toernooi. Nog wat co-
sponsoring zoeken (Jan de Waart heeft zich gemeld), prijsjes regelen,
nadenken over de verzorging van de inwendige mens, wat te doen
met schrijvers en tellers, barbezetting en nog wat andere zaken. En
dat alles natuurlijk samen met Piet van der Meij, gezellig bij OBIS
aan de bar, onder het genot van een potje bier.

Tot slot nog even dit. Hebben jullie het deelnemersveld gezien. Dat
belooft een gezellig spektakel. Noteer de data in jullie agenda. Kom
genieten van prachtig spel, van een sportief en gezellig samenzijn en
wie weet kunnen we met zijn allen na afloop nog even nakeuvelen,
gezellig bij OBIS aan de bar, samen met ondergetekende en Piet van
der Meij, onder het genot van een potje bier.

wedstrijdgroetjes,
John Tiecken

nostalgie
Het heitje, de riks, het geeltje en de vuurtoren zijn er niet meer.

Wat ging er nog meer verloren:
Weet u nog de benamingen in het Bargoens voor de gulden?

Pieterman, kleine knoop, voorwiel, baardmannetje, bal, man, piek, piekeman, rokmannetje
sjoof of zoof
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Districtsfinale Libre 2de klasse

Op donderdag 29 november en zaterdag 1 december werd in ons
clubgebouw de districtsfinale Libre 2de klas verspeeld. De start van deze
finale begon met enige opwinding. Een ieder weet dat de deelnemers en de
1e reserve 15 minuten vóór de opening van een finale aanwezig moeten
zijn. Helaas moest de wedstrijdleider Cor de Heer, na 10 minuten respijt, de
aanwezige reserve verzoeken zich gereed te maken om zich als deelnemer
gereed te maken. Een van de geplaatste spelers was toen nog niet
gearriveerd. Uiteraard kwam direct na de opening van deze finale de nog
missende deelnemer de biljartzaal binnen. Helaas, Helaas, tijd is tijd, dus
beste mensen, GA BIJ FINALES OP TIJD VAN HUIS.

Dan een verslag van deze finale. Zoals altijd staan finales bij OBIS altijd
garant voor veel publiek en zeker als er drie OBIS biljarters mee mogen
doen. Zowel donderdag als zaterdag kon iedere speler belangstellende van
zijn vereniging begroeten. Deze belangstelling doet de spelers altijd goed!.
Uiteraard was de verzorging zoals altijd weer prima in orde.
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De eerste ronde bracht de vier hoogst geplaatste spelers direct aan de kop
van de ranglijst. De uiteindelijke winnaar P. Hemmer zette tegen R. Bart
direct zijn visitekaartje neer. Missen van acquit, 2de beurt een serie van 49
en uit in 9 beurten met een moyenne van 11,11 !. Ook de 2de ronde wisten
deze vier hoogst geplaatste spelers te winnen. Wederom een goede partij
van P. Hemmer, maar ook P. Kee liet met 23 beurten een knappe partij
zien. De drie OBIS deelnemers en C. de Vries moesten met lege handen
leedzaam toezien. In ronde 3 hadden de vier koplopers het licht te snel uit
laten gaan. Alleen P. Hemmer wist nog te winnen (30 beurten), de overige
drie verloren hun partij. C. de Vries had tegen P. Kee slechts 15 beurten
nodig voor de 100 caramboles.

P. van de Mey en R. Bart hadden op zaterdag ineens het licht gezien. P. van
de Mey speelde, buiten vooral zijn eigen verwachtingen, vier prima
partijen. R. Bart versloeg P. Kee in 18 en C. de Vries in 16 beurten. C.
Beentjes stelde, vooral zichzelf, de gehele finale wat teleur. Slechts een
winstpartij. Maar toch fijn dat de gezondheid de spanning weer aankan. B.
Komen kon zijn eigen verwachtingen, zeker na donderdagavond, niet meer
waarmaken. Een potentiële goede biljarter die op de juiste momenten de
juiste vorm mist. Ook J. Kamp kon zijn verwachtingen niet meer
waarmaken. Als 1e geplaatst, 6de eindigen. P. Hemmer bleef maar winnen.
Zelfs een winstpartij in maarliefst 40 beurten kon de pret niet drukken.
Vóór de laatste ronde was hij als kampioen. Maar een goed kampioen wint
ook zijn laatste partij, dus met 8 winstpartijen en een moyenne van 4,51,
liet hij zien de enige en terechte kandidaat te zijn voor de gewestelijke
finale. Door een laatste goede partij maakt R. Bart mogelijk nog kans om
als “beste 2de “ ook geplaatst te worden voor de gewestelijke finale; maar
dit is afwachten.

Tot slot, OBIS, arbiters, schrijvers, bar- en keukenpersoneel,
wedstrijdleider en niet te vergeten het publiek, hartelijk dank voor uw inzet
en aanwezigheid bij deze finale.
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Eindstand

Plaats Naam Pnt. Car. Brt Moy HS Partij Moy

1 P. Hemmer 14 700 155 4,51 49 11,11
2 R. Bart 10 639 146 4,37 26 6,25
3 P. v/d Meij 8 598 169 3,53 27 4,76
4 B. Komen 8 594 179 3,31 22 5,00
5 P. Kee 6 504 152 3,31 19 4,43
6 J. Kamp 6 571 176 3,24 20 4,30
7 C. de Vries 2 519 189 2,74 22 6,66
8 C. Beentjes 2 523 192 2.72 27 3,45

Remco Bart.
Nostalgie

De daalder:
De eerste klap is een daalder waard.

Op 23 en 24 maart wordt het C5 invitatie toernooi verspeeld bij
OBIS. De deelnemende teams komen uit West Friesland BV Mixed,
Velsen 7, Beverwijk Onder Ons, Schans Klingeler en OBIS uit
Heemskerk.
Deze 5 verenigingen zijn geïnviteerd. We wachten op antwoord.

Voor de clubfinale jeugd zijn Wendy Warink en Tom Wezepoel
geplaatst bij de jongste groep. Er zijn nog plaatsen te verdienen in het
tweede rooster.

Robert Warink heeft ons per 1 januari verlaten hij gaat het nu op de
voetbalvelden proberen. Veel succes Robert.

Nieuw is Patrick Verduin hij komt per 1 januari bij de Magneet na
enkele keren te hebben mee gedaan op proef bij de jeugd wil hij
dolgraag gaan biljarten.
Patrick je bent van harte welkom bij de Magneet.
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Op 27 april bestaat De Magneet 40 jaar op dit moment zijn we met
de voorbereiding van het feest bezig. Uiteraard wordt u ter zijne tijd
op de hoogte gehouden over de te houden festiviteiten.

Jeroen Gosselink wint de Gewestelijke finale in Eenigenburg namens
het bestuur gefeliciteerd. Het zal zijn mooiste trofee zijn die hij tot nu
toe heeft gewonnen en jij en ik weten als geen ander waarom. U zult
het in zijn eigen verslag wel lezen.

Jaap Ripke
UITDRUKKINGEN

Wie een penning niet niet acht, krijgt over een gulden geen macht.
Zwaluwen in het dak, guldens op zak.
Elk kind brengt duizend gulden mee.
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Vermeldenswaard is dat OBIS 2 nieuwe sponsors heeft.

-Frans Lute Bevrachtingskantoor en
-Siem Mol sportcentrum Uitgeest

De logo`s zijn in de maak en zullen in ons volgend
clubblad afgedrukt worden!
Het bestuur
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J.P.Bregmantournooi
in teken van Jubileum

De 70 jarige goed geluimde Jaap Bregman heeft voor de 25ste

keer het naar hem vernoemde tournooi op Zaterdag 12
Januari 2002 geopend.
Dit jaar was de 5de klasse aan de beurt en iedereen die
hiervoor geïnviteerd was, gaf te kennen deze uitnodiging met
groot genoegen te aanvaarden.
Even leek het erop of er een kink in de kabel zou komen,
omdat een kandidaat van b.v. WIK door plotselinge
omstandigheden, daags voor de aanvang en teleurstellend
voor hemzelf verstek moest laten gaan.
Jaap, die altijd alles bijtijds in de puntjes verzorgd ziet en niet
voor een vlieg te vangen is, greep de telefoon en via via wist
hij een ander WIK lid voor het tournooi te strikken. Overigens
met enthousiaste instemming van de 8ste en tevens 200ste

kandidaat van dit 25ste tournooi.
Nadat iedere deelnemer (ster) door Jaap met een
welkomstwoordje was voorgesteld, werd om 1.00 uur het
startsein gegeven door de wedstrijdleider Henk Lammers voor
de aanvang van het tournooi. Er werd driftig gecaramboleerd
en na drie partijen bleek dat 3 kandidaten met 6 punten aan de
leiding stonden, t.w. Marjan de Wit, Cees Bussen en Piet
Liefting. Er werd een lange pauze ingelast om de inwendige
mens te versterken. Met heerlijke erwtensoep, roggebrood met
spek,stokbrood en saladeschotels werden wij verwend en
opgepept voor de volgende 3 ronden.
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Ja…, 6 partijen op één dag ! Was dat niet een beetje teveel
van het goede? Voor de meeste niet. Tot en met de 5de partij
kon iedere speler (ster) het mentaal wel aan.
Henk Lammers, onze zeer gewaardeerde wedstrijdleider,
kwam steevast na iedere ronde met de uitdraai.
Na 5 ronden was de stand als volgt:
Marjan de Wit, ongeslagen aan kop met 10 punten. Piet

Liefting op de tweede plaats, ook met 10 punten, maar met
een duidelijk lager moyenne. Op de derde, vierde en vijfde
plaats resp. Cees Bussen, Martin Plantinga en Leon
Wezepoel, elk met 6 punten. De 6de plaats werd ingenomen
door Joop van de Pol met 2 punten. Willem de Jong en Ans
van Vlissingen sloten de rij en moesten helaas nog tegen de 0
aankijken.
De nieuwe lakens en ballen werden voor de laatste maal die
dag opgepoetst voor de 6de ronde. Marjan de Wit die al vijf
winstpartijen op haar naam had staan in resp. 23 –25 –22 – 38
en 33 beurten, was tot dan toe de grootste verrassing van het
tournooi.
Met een uitzonderlijk hoog moyenne in deze klasse van 1.44
bleek zij op papier de beste kans op de titel te hebben. Dat
zou toch mooi zijn! Voor de eerste keer in dit 25ste tournooi `n
vrouw als winnaar uit de bus te zien komen.
Maar zover was het nog niet. Eerst moest er nog van Cees
Bussen gewonnen worden, de No 3 van de ranglijst die er al
klaar voor stond. Daarna nog van Piet Liefting die Ans van
Vlissingen als tegenstandster kreeg. Als Ans nu eens Piet de
oren kon wassen, dan werd de kans op de titel in de
finalepartij nog rianter.
Een dergelijke gedachtegang speelde ongetwijfeld niet alleen
bij Marjan, maar ook bij ondergetekende. En waar bij Marjan
voor gevreesd werd, gebeurde! De verzuring sloeg toe. Niet in
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de benen, zoals bij het wielrennen en schaatsen, maar in de
armen. Ze kon het niet meer opbrengen de 6de partij naar zich
toe te trekken. Cees pakte de twee punten in 33 beurten en liet
Marjan ontgoocheld achter. Piet Liefting liet zich niet verrassen
door Ans van Vlissingen en voor de zesde keer moest de
tegenstander van Piet in het zand bijten. 12 Punten dus voor
Piet en 10 voor Marjan.
En wat is er niet mooier in een finalepartij, waarbij de kansen
voor beide spelers nog helemaal open liggen? Eerst een goeie
nachtrust, waarbij de spieren weer tot rust konden komen en
Zondagmiddag ieder zijn laatste partij met als hoogtepunt de
‘’Grand – Finale’’
Het hoogtepunt in het tournooi voor Ans van Vlissingen waren
de verrassende eerste twee punten die ze tegen Willem de
Jong binnen haalde. Ze was zo verrukt over haar sukses, dat
ze van tafel vier naar Jaap Bregman aan de bar toerende, hem
mee trok naar het scorebord en gilde: “ Kijk eens Jaap wat ik
heb gedaan…!, 1.33..!! naar het scorebord wijzend. “ Ben ik nu
kampioen…?” ,, Nou meissie fantastisch hoor ! Als jij dat zo
voelt dan ben je het”, klonk het zeer gemeend uit Jaap`s
mond.`Paar spontane zoenen van Jaap en van de anderen
deden alle frustraties van haar afglijden.
Leon Wezepoel wist tegen Joop van de Pol nog twee punten
af te snoepen en Martin Plantinga hield Cees Bussen onder de
duim, zodat die beiden met 10 punten op de 3de en 4de plaats
eindigden.
Tenslotte de finalepartij tussen Marjan en Piet. Nadat door de
fotograaf van het Noordholland`s Dagblad enkele fotoshots
waren genomen van de finalisten, ging de partij van start.
Moeizaam, want Marjan miste de acquitstoot, evenals de twee
volgende beurten. Ook Piet wist geen raad met de
aanvangstoten en liet zelfs zes streepjes noteren.Tegenover
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het talrijke publiek dat getuige was van het evenement was dat
even wennen, want het komt niet zo vaak voor dat er zoveel
ogen op je gericht zijn. Toch kwam er een prettig en
gemotiveerd gevoel over me. Ik weet niet hoe mijn opponent
dat ervaarde, maar ik nam mij voor om de balposities in alle
rust aan te kijken, alvorens te stoten. En dat bracht mij na de
9de beurt op voorsprong die ik niet meer uit handen gaf. Met
tweemaal `n serie van zeven bleef er tussen mij en Marjan `n
verschil van zo`n twaalf caramboles. Gezegd moet worden dat
Marjan van mij niet de makkelijkste ballen voorgeschoteld
kreeg. Als ze een mooie carambole maakte en dat kan ze,
kwamen ze zo te liggen dat er moeilijk een vervolg aan
gegeven kon worden
Pas toen de arbiter zei: “ en nog vijf “, keek ik voor het eerst op
het scorebord en zag ik dat mijn concurrente op 24 stond. In
de 28ste beurt maakte ik aan alle illusie voor Marjan een eind,
hoe graag ik het haar ook had gegund. Triomfantelijk kon ik
mijn keu in de lucht steken en nam de felicitatie als winnaar
van dit 25ste tournooi met een prettig, maar opgelucht gevoel in
ontvangst.
Na de gebruikelijke ceremonie, waarbij ook radio Heemskerk
en pers voor een interview vertegenwoordigd was, kreeg
iedere deelnemer presentjes aangeboden in de vorm van een
heerlijke taart, kistje manderijnen en bloemen. Iedere
deelnemer kreeg van de organisator een herinneringstrofee
aan dit 25 jarig jubileum aangeboden. Reeds op de eerste dag
werden wij door Jaap verrast met een bonbonniëre vol met
kersenbonbons, inplaats van aardbeien dat traditioneel voor
Heemskerk als aardbeiendorp sinds jaar en dag bekend staat.
Ik kreeg uit handen van de organisator de wisselbeker
uitgereikt , die ik notabene als reservespeler dankbaar in
ontvangst nam.
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Voorzitter Wim Koelman feliciteerde Jaap Bregman met zijn 25
jarig jubileum en sprak de wens uit dat hij als organisator van
dit jaarlijks terugkerend evenement dit nog jaren zal mogen
blijven doen.
Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de voorzitter, ook
mede namens alle deelnemers aan dit tournooi
Tot slot een bijzonder woord van dank aan al diegenen die
voor het welslagen van dit tournooi zijn of haar steentje heeft
bijgedragen. `n Tournooi waarin de gezelligheid de boventoon
voerde en tot in de puntjes verzorgd was.

De verrassende winnaar. Piet Liefting

Weet u dit nog?

Dit kost een lieve cent; een centje bijverdienen; geen rooie cent hebben; geen cent geven
voor iets; geen centje pijn, ; geen cent te makken hebben; geen cent waard zijn; geen cent
wijzer worden van iets; iemand voor geen cent vertrouwen; niet op een paar centen kijken;
iets voor de centen doen; op de centen zijn; zonder een cent op zak; tot de laatste cent; een
fluitje van en cent
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Verslag gewestelijke finale
3e klas jeugd, gespeeld op
15 en 16 december 2001

Jeroen ging zaterdag 15 dec. met z’n moeder naar Eenigenburg om te
strijden voor het kampioenschap. De stemming was echter niet
opperbest want Jeroen z’n oma was ernstig ziek en dan staat je hoofd
niet zo naar biljarten. Jeroen was als eerste geplaatst en dat vind ik
persoonlijk ook niet zo’n pluspunt. ( De reserve gaat meestal met de
eer strijken!) Maar Jeroen had tegen oma gezegd: oma ik ga voor u
die beker winnen.
En aan het eind van de 1e speeldag stond Jeroen na 4 partijen
bovenaan.
Zondag ging pa mee. Het is wel even schrikken als je nog nooit in de
biljart”zaal” van Eenigenburg bent geweest en je stapt daar binnen,
mensen wat hebben wij het bij Obis toch goed voor elkaar. De
organisatie was echter perfect en de mensen achter de bar waren
vriendelijk en deden hun werk uitstekend.

De 1e ronde had Jeroen rust en konden we even acclimatiseren. De 2e

ronde was Jeroen aan de beurt en moest spelen tegen Bjorn
Rijkenberg, een sportieve speler die de partij met een miniem
verschil op z’n naam zette. Jeroen liet prima biljartwerk zien maar
kwam slechts 3 caramboles tekort, geen schande. De 2e partij van die
dag was tegen Erik Duin een beheerste speler die in de 2e beurt al
liet zien dat hij biljarten kon nl. met een serie van 20. Ik zakte zowat
door m’n stoel van de zenuwen, als je er 60 moet is 20 natuurlijk een
hele berg. Jeroen zat er minder mee dan ik want het antwoord was
een serie van 9 gevolgd door twee series van 6, weg verschil en
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doorgaan. Jeroen won deze partij in 16 beurten met een moyenne van
3,75!

De finalepartij was tussen Rob Groot, die een thuiswedstrijd speelde
en Jeroen. Rob had 10 punten en Jeroen 8. Als Jeroen deze partij won
was hij kampioen door een beter gemiddelde.
Jeroen heeft, tijdens de teamwedstrijden, meerdere keren tegen Rob
gespeeld en wist dat dit een zware partij zou worden. En dat werd
het! Jeroen verzamelde de ballen zoals dat door Piet Liefting en
Jaap Ripke was geleerd op de vrijdagavond. Rob hield meer van het
ruimere werk en demonstreerde zijn voorliefde voor driebanders en
bandstoten en niet al te zacht. Het resultaat was de ( ik weet niet
meer in welke beurt) stand op een gegeven moment 31 voor Jeroen
en 51 voor Rob aangaf. Een hopeloze situatie, daar gaat je beker
dacht ik. Jeroen stond ballen te missen die eigenlijk niet mis konden,
maar Rob profiteerde daar niet echt van. Maar nu alle biljarters
van Nederland en de hele wereld, de les van Jeroen: GEEF
NOOIT OP! Jeroen kreeg het gevoel weer te pakken, hij vocht er
voor, die beker was voor z’n oma en daar blijft iedereen vanaf!
Jeroen kwam gelijk, en ging door en maakte de partij in 27 beurten
uit. Rob had nog de nabeurt en moest nog 4 caramboles en maakte er
slechts 2: Jeroen was KAMPIOEN!
Die avond kon de trotse Jeroen aan Oma z’n beker en medaille laten
zien, een finale om nooit meer te vergeten.

Een trotse Pa Gos

Kent u deze uitdrukkingen nog?

Een cent met een gat brengt altijd wat; vroeger bracht het geluk.
Hij zou een cent in tweeën bijten (gierig).De centen bijten hem.(hij kan niet sparen). De
centen dansen hem in de zak (kan geen geld in de zak houden) Ik zing geen twee maal voor
een cent. (iets niet twee maal willen zeggen.) Hij blijft dood op een halve cent.( een
vreselijke gierigaard).
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districtsfinale 3E klas libre

Op maandag 12,vrijdag 16,en zaterdag 17 November is de
districtsfinale
3E klas libre gespeeld in het Vennewater te Heiloo.Om 7uur werd
iedereen
welkom geheten door Hanka,de wedstrijdleidster en werd de finale
geopend.
Er zou maandag en vrijdag op 4 tafels gespeeld worden en zaterdag
op 2.
1E ronde
Cees Burgmeijer en Marcel Smit winnen hun partij snel, in
respectievelijk 23 en 26 beurten van Jan Bussen en Jan Sleutel.
Cor Zuurbier wint van Arnon Mantel en Piet Borst wint krap van
Frans Bakker.
2E ronde
Marcel wint van Jan Bussen, Piet verslaat Jan Sleutel, Frans wint
van Cor en Arnon vaagt Cees van tafel in 14!! beurten
(MOY.5.71) terwijl Cees ook een moyenne van 3 speelt. Piet en
Marcel hebben na 2 ronden 4 punten.
Vrijdag ( wedstrijdleider Piet Glas)
3E ronde
Piet wint opnieuw, nu van Jan Bussen. Marcel incasseert zijn
eerste nederlaag van Cor. Cees wint van Jan Sleutel ( langste
partij nl. 49 beurten) en Frans wint van Arnon.
4E ronde
De eerste nederlaag voor Piet, Arnon is te sterk in 25 beurten.
Marcel verliest weer, nu van Cees. Frans wint van Jan Bussen en
Cor wint van Jan Sleutel. Stand na 4 ronden: Piet, Cees en Frans
op 6 punten, en Marcel, Arnon en Cor op 4 punten. Alles is dus
nog open.
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Zaterdag werd er op 2 tafels gespeeld; 2 rondes s’middags en 1
ronde s’ avonds.
5E Ronde
Frans wint van Jan Sleutel , Arnon blijft in de race door van Jan
Bussen te winnen, Cees verslaat Cor en Piet wint van Marcel,
zodat Cor en Marcel uitgeschakeld zijn voor de eerste plaats.
6E ronde
Cees won opnieuw, nu van Frans, Arnon verslaat clubgenoot
Marcel en Jan Bussen wint zijn eerste partij van Jan Sleutel. Cor
en Piet deden maar liefst anderhalf uur over 48 beurten!! ,en
toen
besliste Cor de partij in zijn voordeel. We konden eindelijk gaan
eten.
De Broodmaaltijd.
In 1 woord PERFECT
7E Ronde
Met Cees (12 punten) en Arnon op 10 punten waren er nog 2
kanshebbers op de titel. Arnon deed wat hij moest doen en
versloeg Jan Sleutel en moest daarna wachten wat Cees tegen
Piet zou doen. Cor won ondertussen van Jan Bussen, en Marcel
versloeg Frans in een mooie en spannende partij.
Dan de finale partij had aan een remise tegen Piet genoeg om
kampioen te worden. Het was een eenzijdige partij,want Piet
had niets in te brengen tegen Cees , zodat Cees zich kampioen
mag noemen.
Hierna volgde de prijsuitreiking,onder de vakkundige leiding van
Gerard
van Stenis en Piet Glas, waarbij Cees tot de terechte kampioen werd
gekroond
.Dit was tevens het einde van een lange, maar leuke finale.

Nog een paar dingetjes:
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Cees, heel veel succes in de Gewestelijke Finale op 14,15 en 16
december in HetVennewater te Heiloo.
Arbiters, wedstrijdleiding, barmensen en de vele supporters;
namens de spelers BEDANKT
Jan Bussen , houd moed ,je speelt mooi en zoveel pech heb je
waarschijnlijk nooit meer.
Ik hoop dat ik, net als Jan Sleutel, ook op mijn 82E nog in een
finale mag staan, in zo een goede gezondheid en met zoveel
plezier. Petje af!!
Dit was het. Marcel Smit

Pl. naam Ver. Mp. Car. Brt. Moy. h.s.
1 C. Burgmeijer WI 12 527 219 2,40 19
2 A. Mantel OB 10 504 204 2,47 18
3 F. Bakker BA 8 524 218 2,40 16
4 C. Zuurbier DN 8 512 232 2,20 21
5 P. Borst VE 8 493 233 2,11 15
6 M. Smit OB 6 465 208 2,23 19
7 J. Sleutel VE 2 423 242 1,74 15
8 J. Brussen HE 2 377 240 1,57 12

Zeg dit maar eens snel op:
Mientje Mandemakers`mooiste meisje

maakte mutsjes met moeders`mooiste machientje
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Competitie dinsdag seizoen 2001-2002

Subtitel Stand 16-01-2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Lammers, B 26 57 843 532 1,58 12

2 Ruijter de, B 26 54 1228 458 2,68 22

3 Koelman, J 27 54 1509 470 3,21 30

4 Mol, S 27 52 1233 501 2,46 21

5 Schoehuijs, G 27 52 883 571 1,54 13

6 Bruins, G 27 48 495 592 0,83 6

7 Beentjes, B 27 47 870 525 1,65 13

8 Beentjes, K 26 44 1666 489 3,40 24

9 Mantel, A 27 44 1095 542 2,02 15

10 Koelman, B 27 43 801 565 1,41 11

11 Beentjes, E 26 43 1056 531 1,98 13

12 Bouhof, A 27 43 1365 568 2,40 17

13 Elst, G 27 41 1037 559 1,85 19

14 Beentjes, H 27 41 928 558 1,66 13

15 Mol, J 27 40 1960 476 4,11 51

16 Diemeer, A 27 39 845 538 1,57 14

17 Meij van de, P 27 39 1610 529 3,04 27

18 Aardenburg, J 27 39 1145 548 2,08 24

19 Looijenga, B 27 39 1148 548 2,09 24

20 Lammers, H 27 39 1754 533 3,29 23

21 Bart, R 27 38 1757 506 3,47 31

22 Looijenga, B 27 36 1534 459 3,34 34

23 Adrichem, R 27 36 1690 535 3,15 45

24 Ruijter de, R 27 32 661 553 1,19 9

25 Welp, C 27 31 780 594 1,31 10

26 Heer de, C 27 28 1537 545 2,82 19

27 Nijssen, F 27 25 550 568 0,96 7

28 Koelman, W 27 24 1287 585 2,20 26
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Te laat……..
Het overkwam een deelnemer aan de districtsfinale 2e klasse libre,
georganiseerd door onze vereniging.
Tot pricies een kwartier voor de aanvangstijd moeten alle deelnemers
en de 1e reserve aanwezig zijn.
Toch presteerde èèn deelnemer het om ± 7 minuten voor tijd binnen
te komen en dat is te laat.
Reden voor de wedstrijdleider Cor de Heer hem mede te delen, dat
hij niet meer in aanmerking kwam om mee te spelen.
Daar de reserve-speler aanwezig was, nam deze speler nu deze plaats
in. Voor de laatkomer”eigen schuld – dikke bult”, en voor w.l. Cor
een onprettig klusje bij de aanvang van de finale. Zichtbaar had Cor
er een beetje moeite mee, maar te laat is en blijft uitsluiting.
Cor heeft juist gehandeld!!!!!

Attentie finalisten……

OBIS –finalisten, indien u geplaatst bent voor een finale, bent u
verplicht 15 minuten vòòr de aanvangstijd aanwezig te zijn.
Het kan uw deelname in gevaar brengen als u later komt.
(zie bovenstaand!). Zelfs èèn minuut kan fataal zijn!!!
Als de reserve-speler aanwezig is, bent u het haasje.
Aan excuses, dat u o.a. de biljartlokaliteit niet kon vinden, zijn aan
dovemansoren gezegd….

Nostalgie
Een dubbeltje kan raar rollen; het is een dubbeltje op zijn kant; ieder
dubbeltje omdraaien; op de dubbeltjes letten; voor een dubbeltje op
de eerst rang willen zitten; zo plaat als een dubbeltje.
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Beste mensen,
Het is fantastisch als u meedenkt met het bestuur, maar als
u een voorstel indient over een of ander onderwerp, zou u
dan zo vriendelijk willen zijn om uw naam onder het
voorstel te zetten zodat wij weten met wie wij van doen
hebben!

Bedankt, het bestuur
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Competitie Woensdagavond tweede periode

Stand 16-02-2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Limmen, J 5 12 244 96 2,54 21

2 Tiecken, D 4 11 160 84 1,90 10

3 Bent van de, H 5 8 447 92 4,85 35

4 Ripke, J 5 8 843 88 9,57 66

5 Beentjes, J 4 8 782 69 11,33 66

6 Strik, S 3 7 405 57 7,10 51

7 Keus, J 5 7 220 108 2,03 12

8 Bregman, J 4 7 506 84 6,02 30

9 Scheffer, J 3 6 405 50 8,10 34

10 Tiecken, J 4 5 246 65 3,78 18

11 Roelands, J 4 5 585 73 8,01 66

12 Hummel, C 3 4 327 54 6,05 52

13 Burger, W 4 4 380 87 4,36 30

14 Jacet, G 5 4 596 81 7,35 36

15 Groot de, N 3 4 194 59 3,28 19

16 Sinkeldam, F 4 4 494 80 6,17 35

17 Liefting, P 2 4 500 44 11,36 110

18 Visser, P 4 3 301 69 4,36 43

19 Klaver, M 4 3 177 84 2,10 12

20 Gosselink, H 3 3 220 45 4,88 54

21 Veldt, V 3 3 415 48 8,64 74

22 Liefting, C 2 2 246 47 5,23 32

23 Jager, A 3 2 312 56 5,57 24

24 Smit, H 2 2 360 40 9,00 58

25 Beers, P 2 0 179 34 5,26 23
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HEBT U DAT NOU OOK ?

Zo’n twee jaar geleden kreeg ik meer ruimte in mijn vrije tijd
Toen werd ik bij mijn afscheid met een mooi cadeau verblijd
Want toen men naar mijn wensen was wezen vragen
Kwamen ze met een langwerpig geval aandragen
En nadat het papier voorzichtig verwijderd was
Kwam daaruit een pracht van een keu in een zwarte tas
Voor mij zo’n beetje het mooiste dat te koop is
En ik ging er meteen mee aan de slag bij OBIS
Ik was er meteen thuis en ik moet beamen
Erg gezellig met die kerels en een enkele dame
Regelmatig een neut erbij met gezellige mensen
Wat kan een biljarter zich nog beter wensen
Ik hoefde eigenlijk helemaal niet te wennen
Maar toch zit ik met iets moet ik u bekennen

Want in mijn drift om hoger spel te spelen
Durf ik u een bijzonderheid van mij te delen
Die tic had ik namelijk niet in het verleden
Maar wel sinds ik als lid van OBIS ben toegetreden
Noem het van mijn part maar slim of juist dom
Het heeft te maken met de plaatsen waar ik kom
Waar ik me ook bevind buiten of binnen
Overal zit ik het biljarten erbij te verzinnen

Kom ik uit bed en ben ik maar net beneden
Waan ik mij in het biljartlokaal toegetreden
Snij ik mijn ontbijt aan tafel in stukken
Dan zie ik mij aan de bar zitten met krukken
En vraag ik mij in de keuken af even later
Komt er nou bier uit de kraan in plaats van water
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Zo gaat het de godsganselijke dag maar door
Of ik nou naar de kerk ga of naar kantoor
Want ook in de kerk zit ik weer driftig te zoeken
Naar de 4 gelijkbenige ons bekende hoeken
Dan stoot ik als was het een waar mirakel
De bal met een beetje effect via het tabernakel
Voorbij de biechtstoel en zo in het rond
En pakt hij de derde bal in het doopvont

s’Middags naar ADO thuis om half drie
Ook de gelijkenis die ik daar weer zie
De veldvorm, de kleur, wat zit ik ervan te maken ?
Ik zie daarin meteen weer het groene laken
En als ondergetekende vervolgens de middenstip ziet
Maakt hij daarvan meteen weer het punt van acquit

Mocht op mijn pieper het brandweeralarm afgaan
Dan spoed ik mij naar het gebouw van de rode haan
Als ik daarna gericht de brandhaard in tuur
Ontwaar ik daar een rode bal vol vuur
Aan de spuit verwerk je dan menige liter
En s’avonds aan de bar wellicht een doorschieter

Maar verleden week had ik weer zoiets geks
Ik bevond mij met mooi weer op het volkstuincomplex
Rustig genietend van mijn mooie stukje land
Stond ik daar met mijn schoffel in mijn hand
Ik wiedde er een bed met prachtige gladiolen
Tot mijn oog viel op een regel ronde witte kolen
En slechts een heitje of drie daar vandaan
Zag ik mijn Langedijker rode kolen staan
Ze zagen er mooi uit en waren ongeveer even groot
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Ik wilde meteen met die dingen een potje tien van rood

Wat vindt u daar nou van, is dat niet bijzonder ?
Maar zit ik even lekker met dat gedonder ?
Het biljartvirus heeft mij maar mooi te pakken
Maar verder heb ik gelukkig geen ongemakken
Misschien hebben andere mensen soortgelijke problemen
Ik zou het dolgraag en snel van ze vernemen
Zou het een voordeel zijn of mag het niet baten
We kunnen er toch wellicht een keer over praten ???

Wim v. Tunen, Donderdag.
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Onze eerste districtsfinale
31 okt. + 2 en 3 nov. 2001

Aan het kampioenschap van het district Alkmaar libre 4e klasse
deden van OBIS mee: Henk Beentjes en Ton duivenvoorde en werd
georganiseerd door Heiloo 82 in Akersloot.
Voor beide een beetje vreemd als er 6 biljarts zijn en er maar op 2
biljarts gespeeld wordt, maar we deden voor de eerste keer mee.
Dus we wisten nog niet hoe het werkte.
Het begin was veelbelovend. Henk won zijn eerste partij, dus 2
punten. Ton maakte een serie van 18 in de 3e beurt, maar aan het
einde kwam na de 28e beurt toch nog 16 caramboles te kort, dus nul
punten.
De 2e partij. Henk tegen Ton. In 31 beurten had Ton er 60 gemaakt.
Henk kwam tot 48 caramboles. Dus nu beide 2 punten. Maar niet de
moed verloren, `er was nog van alles mogelijk`!
3e partij. Henk won. Ton zat er niet in, in de partij. Herkent u dit?
De aanwezigheid van een afvaardiging van het OBIS-bestuur kon
daar geen verandering in brengen. Aan het einde van de partij nog
een kleine kick van 9 caramboles, maar het mocht niet meer helpen.
De tegenstander moest nog èèn carambole die hij met zijn ogen dicht
nog wel kon maken. Deze partij maar gauw vergeten en op naar de
volgende partij!
De 4e partij. Met in het achterhoofd toch nog de vorige partij van
Ton, moest nu de beuk erin en dat nog wel tegen degene die het
hoogste stond. Overman had al 6 punten. De tegenstander bleef bijna
de gehele partij een aantal caramboles voor staan. Aan het einde van
de partij; 55 caramboles voor Ton en de ballen lekker in een hoekje,
maakte Ton de 60 vol. De nabeurt van de tegenstander leverde geen
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carambole op. Zo`n partij geeft de burger weer moed. De verliezer
(heel sportief), feliciteerde Ton en de rest van de spelers ook, want er
waren nu weer kansen voor de anderen ook!!
Henk bleef steken bij 43 caramboles. K. v. Scheik won de partij in 28
beurten. v.Scheik speelt veel op een groot biljart, denken wij. Wat
schiet die kerel hard zeg !
De 5e partij. K. v. Scheik tegen Ton. Het liep weer niet zo lekker.
v. Scheik was de betere in deze partij, dus deze partij leverde ook
geen punten op. Ook voor Henk gold dit!
De 6e partij. Voor beide weer succesvol. Henk won de partij in 27
beurten en Ton maakte de 60 vol in 24 beurten. Nog even over de 5e

partij. Na deze kon eenieder nog kampioen worden…… Het was wel
interessant, want dit blijkt niet zo veel voor te komen.
Maar Engelsma won van Michels, dus met nu 8 punten en de laagste
4 punten en de rest op 6 punten. Bloedspannend……
Na deze 2 partijen op zaterdag lekker ontspannen. Na lekker soep
eten en een broodje bal konden we er weer tegen.
Met nummer 1 tegen 2.
Engelsma had 8 punten en Overman 6 punten, dus zou je zeggen:
Maar nee hoor. Overman won deze partij in 38 beurten en door een
beter gemiddelde werd hij eerste.
Dekker die een slechte start had moest de laatste partij tegen Ton,
die in 24 beurten 55 caramboles maakte, maar helaas niet
genoeg……
Henk moest ook zijn meerdere bekennen in Taanman. Zodat het
resultaat werd:
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Het was een leuke ervaring voor beide , waarbij we zaterdagavond
met de 6e en 8e plaats en bloemen naar huis gingen.
Ton is gepromoveerd maar de 3e klasse met 0,009. Niet erg
overtuigend hè? Henk mag het volgend jaar nog een keer proberen in
de 4e klasse.
Alhoewel de resultaten voor ons niet erg overtuigend waren, was het
een goed georganiseerd kampioenschap door Heiloo 82 in Akersloot.
En dus ook in de biljartsport geldt het gezegde:

“Wat je vandaag moet doen
moet je doen

zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen”.

In feite een onmogelijke opgaaf.
Henk Beentjes en Ton Duivenvoorde



 DAMES EN 
HERENKAPSALON


A.H. v. Tunen

Kerkweg 56 1961 JD Heemskerk
Tel. 0251-231437

Zeg dit maar eens snel op:
Vissers die vissen naar vissen. En vissers die vissen, vangen vaak
bot. De vissen waar de vissende vissers naar vissen, vindt vissers die
vissen verelend en rot.
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PEARLE TOURNOOI 2001

Op zaterdag 24 en zondag 25 november 2001 is het jaarlijkse
Pearle toernooi voor 3e -klassers gespeeld.
Dit vond plaats bij biljartvereniging Onder Ons in Beverwijk.
Er waren 16 deelnemers van verschillende verenigingen
uitgenodigd, waaronder Henk Welboren en Marcel Smit.
Er werd gespeeld in poules van 4, hierna speelden de winnaars
van elke poule om de plaatsen 1 t/m 4, de nummers 2 om de
plaatsen 5 t/m 8 enz.. Zaterdag werden de poulewedstrijden,
waarbij Henk poulewinnaar werd en Marcel in een ander poule
tweede.
Tussendoor werden we verwend met broodjes en heerlijke soep.
Zondag werd om 11.00 uur aangevangen met de
plaatsingswedstrijden. Marcel werd uiteindelijk 6e en Henk
versloeg in een spannende finale organisator Ron Broeders.
Henk werd dus winnaar van het Pearle toernooi.
Het was een zeer gezellig en goed georganiseerd toernooi. Dankzij
de zeer goede wedstrijdleider John Tiecken verliep het toernooi heel
soepel. Alle deelnemers zijn 2 dagen in de watten gelegd wat betreft
verzorging door de barmensen en arbiters. Ook tijdens de
prijsuitreiking werd iedereen verwend met mooie prijzen en andere
leuke dingen. Het is dan ook aan te raden om hier volgend jaar eens
te gaan kijken.
Namens Henk en ondergetekende bedanken wij Onder Ons voor de
uitnodiging en wensen wij iedereen een gezond en sportief 2002 toe.

M. Smit

Denk aan uw contributie !!!!!!!!!!!
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Competitie donderdag seizoen 2001-2002 stand

Discipline Libre klein 16-01-2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Weert van, W 26 54 1958 607 3,22 32

2 Tunen van, W 27 54 1279 666 1,92 19

3 Mongelluzzi, N 27 53 2410 633 3,80 32

4 Smit, D 27 51 1020 648 1,57 11

5 Duivenvoorde, T 26 51 1196 645 1,85 15

6 Welboren, H 27 49 1319 624 2,11 19

7 Smit, M 26 48 1268 575 2,20 22

8 Wijte, J 26 48 3227 550 5,86 53

9 Mol, C 26 47 1638 667 2,45 27

10 Karsten, P 27 44 1138 749 1,51 14

11 Hageman, J 26 43 840 678 1,23 13

12 Sinnige, P 27 43 765 738 1,03 11

13 Koper, H 28 43 1108 767 1,44 11

14 Sinnige, J 27 42 1090 727 1,49 12

15 Klingeler, J 25 41 943 637 1,48 13

16 Wouters, T 25 41 1005 674 1,49 13

17 Palm, H 27 40 1254 666 1,88 16

18 Deen, J 25 40 925 695 1,33 16

19 Boer de, T 27 40 1686 705 2,39 20

20 Ruijter de, P 27 39 932 722 1,29 18

21 Roekens, J 26 37 1570 627 2,50 26

22 Wezepoel, L 26 35 738 703 1,04 11

23 Kordenoordt, G 27 32 976 687 1,42 11

24 Reuzenaar, S 27 32 1174 728 1,61 17

25 Koper, P 27 32 1290 716 1,80 16

26 Burger, J 27 29 1329 730 1,82 16

27 Smit, G 26 24 403 735 0,54 6

28 Ham van den, R 25 22 884 696 1,27 13

29 Jorritsma, S 27 22 942 784 1,20 19

30 Limmen, K 25 21 761 719 1,05 12
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Limmen 2002

Beste OBIS familie

Er is mij gevraagd om mij even voor te
stellen.
Bij deze zal ik dat graag doen.

Mijn naam is JOOP HAGEMAN en ben een
geboren en getogen Limmenaar.
Getrouwd en heb 2 kinderen ,die beide de deur uit zijn.
Mijn levenslicht zag ik op 29 april 1945.
Ik heb met de biljart sport kennis gemaakt tijdens m’n jeugd in een
nabij gelegen koffiehuis ,daarna bij de jeugdsoos .
M’n grote voorbeeld was altijd mijn oom Louis Roekens ,de vader
van ons medelid Jos Roekens.
Maar ik heb toch eerst ca.25 jaar getafeltennist (wat ik helaas niet
meer mag doen vanwege een slagader breuk in mijn nek) toen het
biljarten weer opgepakt bij een wilde club in ons dorp waar ik ook
alweer 15 jaar gespeeld heb.
Daar speelden we met 13 man op eén tafel (1 avond in de week)dus
kwam je aan biljarten eigenlijk niet toe, wat mijn moyenne ook niet
gunstig beïnvloedde.
1½ tot 2 was het beste moyenne wat ik speelde, en dat zinde me al
een tijdje niet meer, want het is m’n bedoeling om toch zeker richting
3 te gaan .
Andere spelsoorten kwamen al helemaal niet aan bod, en dat hoop ik
bij OBIS toch een beetje te veranderen, omdat mijn voorkeur uitgaat
naar het driebanden, maar dan moet je toch wel wat meer techniek in
huis halen, en dat hoop ik hier te doen.
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Verder kreeg OBIS mijn voorkeur omdat ik daar al een aantal
mensen kende, waaronder m’n goede vriend Wim van Tunen en z’n
zwager Jan Sinnige, verder kende ik uiteraard mijn neef Jos Roekens
en nog een limmenaar nl .Toon de Boer .
Ook was ik al eens eerder wezen kijken op een donderdagavond ,en
toen stond de sfeer mij wel aan, en de drankjes waren lekker en in
mijn ogen goedkoop, omdat ik uit een kroeg milieu kwam.
Verder heb ik nog een aantal hobby’s nl. fietsen (dagelijks van huis
naar m’n werk op het laboratorium van CORUS) maar ook in m’n
vrije tijd met de racefiets erop uit, en als ik thuis ben kun je me
achter de computer vinden of in m’n schuur om wat te maken of te
repareren.
En m’n grootste hobby zou ik bijna vergeten namelijk mijn twee
tervuerense herders, dat is m’n lust en m’n leven.
Nu ik dit zo schrijf heb ik er al weer een paar weken opzitten met
wissellende resultaten, m’n moyenne is op dit moment knudde omdat
ik de keu niet zo goed kan vastpakken vanwege een
bedrijfsongeval(ben een topje van mijn vinger kwijtgeraakt, en een
andere vinger is zwaar gekneusd waardoor ik een stijve hand heb).
Maar niet getreurd, we gaan ervoor.
NOAD is mijn motto ,Nooit Opgeven Altijd Doorgaan.
Dit was wel ongeveer wat ik kwijt wilde, en hoop nog een heel
plezierige tijd te hebben bij OBIS.

GROETEN , JOOP HAGEMAN

Nostalgie
De stuiver:

Een stuivertje gespaard, is een stuivertje gewonnen. (spaarzaamheid leidt tot welstand). Of:
Het ene stuivertje op het andere bouwt een huis.
Iedere stuiver brengt zijn gierigheid mee. (des te rijker des te benauwder)
Wie voor het oortje geboren is, zal tot de stuiver niet geraken. Of:
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
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31 Jaar OBIS,
Thuis op een tafelbiljart (met glasplaat) de eerste beginselen geleerd
van Pa.
Halve kamer verbouwen, viltjes onder de tafel om hem waterpas te
krijgen en een korte keu om niet alles omver te stoten.

Dit was al snel niet meer echt leuk; tijd dus om lid te worden van een
vereniging en om op een “echt” biljart te spelen.
Als jochie van 12 jaar lid geworden van biljartvereniging De
Magneet samen met mijn broer Ad.
Destijds nog in het oude gebouwtje in de Willem van Velsenstraat
waar we speelden op twee biljarts.
We keken letterlijk op tegen mede-clubgenoten en hadden met
menige stoot moeite omdat we er gewoon niet bij konden.
Wat ik me nog herinner zijn de talloze voorwedstrijden, vaak in
Haarlem-Noord bij van der Kuilen of bij “Meneer van der Woude”
in de Jansstraat.
O, wat was ik dan zenuwachtig. Je kent dat wel per ongeluk met rood
stoten of naast je stoel gaan zitten in plaats van erop!
Jan de Wildt heeft ons menige keertjes begeleidt. Vervoer was nog
wel eens een probleem daar de auto’s van Jan soms spontaan uit
elkaar vielen.
Hoelang Piet Liefting belangeloos de jeugd traint weet ik niet meer
maar dat is al heel lang geleden en we hebben er veel van
opgestoken.
Nadat je een stoot verkeerd gedaan had vroeg Piet altijd: hij was te
………
Wij hadden werkelijk geen idee en gokte dus maar, te dik ? te dun?
Voor de biljartsport is hij goud waard!



Kopij voor het volgend clubblad kan tot 6 maart 2002 ingeleverd worden

Pagina 51

De verhuizing naar de “andere kant” van de Willem van
Velzenstraat en de verbouwing daarvan werd, zoals dat op een goede
vereniging gebeurd, door de leden van de vereniging zelf gedaan.
Legendarisch is de door Arie de Nijs gebouwde en naar later bleek
onverwoestbare bar. We hebben er menig uurtje aan doorgebracht
met Noot, Aal, mijn broer Peet en de rest.
Het was ook bij OBIS dat ik Yvonne heb ontmoet, we zijn nu bijna
12 ½ jaar getrouwd en hebben een prachtige dochter, Jamie.
Dat het OBIS nog steeds voor de wind gaat bewijst de recente
verhuizing naar het huidige prachtige onderkomen.
Veel clubleden zijn er “verdwenen” maar er zijn er ook heel veel
altijd bijgebleven. Dat zegt toch wel iets over een vereniging denk ik.
Mijn persoonlijke belangstelling voor het biljarten is de laatste tijd
wat minder geworden.
Dat is de reden geweest om mijn lidmaatschap op te zeggen. Niet
omdat ik het niet meer gezellig vond, integendeel.
Mocht ik er “weer zin in krijgen” dan weet ik OBIS te vinden.
Voor iedereen het allerbeste !

Leo Sies

Kerkplein 7/A 1961 EA Heemskerk tel. 0251-250079
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Cees Liefting
kampioen gewestelijke finale

3-banden 1e klasse en door naar de
Nederlandse kampioenschappen

Hij is ook een beetje van ons, maar Onder Ons-speler Cees Liefting

uit Castricum is gewestelijk kampioen geworden.
Een prestatie van formaat!! Geen spectaculair 3-bandenspel, maar
met vaste hand miste hij bijna geen èchte 3-bander, wat de andere
finalisten wel deden.
Na de 1e speelronde stond Cees op plaats no.1, en in alle ronden bleef
Cees daar staan. De tegenstanders kregen geen grip op hem en in
ronde 4 kwam er een “klapper”. In slechts 27 beurten `winst` en Cees
zijn algemeen gemiddelde klom naar 0,833, en ongekend hoog
algemeen gemiddelde. Edoch in ronde 5 moest hij gas terug nemen,
verloor zijn eerste partij en kwam weer onder de 0,800. Heel knap
dat hij in ronde 6 weer won, waarmede hij de titel al veilig stelde en
zijn algemeen gemiddelde weer stuwde naar boven de 0,800. Met de
titel reeds in de tas, werd de finale-partij, waar eigelijk geen sprake
meer van was, een kleine deceptie. Cees was uitgeblust en verloor
zijn partij.
Overigens een waardig kampioen!! Onze felicitaties!
Van de overige deelnemers lichten wij Arno de Bruin (district
Kennemerland) er even uit. Hij presteerde het in ronde 5, toen hij
reeds kansloos was voor de titel, om de 30 driebanders uit te maken
in slechts 16 beurten = 1,875 gemiddeld!!! Voor deze klasse een
geweldige prestatie. Arno eindigde als 2e met het hoogste algemeen
gemiddelde van 0,833. De hoogste serie van 8 werd gescoord door
Mol (district West-Friesland) en Winter (district
Zaanstreek/Waterland).
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Een gewestelijk kampioenschap, die nog lang in ons geheugen zal
blijven. Een meer dan uitstekende organisatie, aldoor een volle bak
toeschouwers en een sportief schouwspel om er volop van te
genieten. Gewestelijk afgevaardigde Bot sloot het toernooi af met
vele lovende woorden.
Een vervolg naar de Nederlandse kampioeschappen kon niet meer
uitblijven. Hieronder eerst de uitslag van deze finale:

Pl. Naam Pnt. Car. Brt Moy. HS P.moy.
1. C. Liefting 10 188 257 0,731 6 1,111
2. A. de Bruin 8 190 228 0,833 7 1,875
3. F. Duivenvoorde 8 191 295 0,647 5 0,937
4. J. Middelie 6 182 285 0,638 7 0,833
5. D. Mol 6 184 289 0,636 8 0,789
6. J. Looyestein 6 180 285 0,631 5 0,909
7 J. Winter 6 165 267 0,617 8 0,812
8. C. de Ruyter 6 179 316 0,566 7 0.697

algemeen gemiddelde: 0,656

Heel ver ergens in Nederland, bij de organiserende biljartverening
“de Boei” in het plaatsje Tolkamer, mocht Cees aantreden om de
strijd aan te binden met de 7 andere geplaatste vedetten; een
uitdagende, niet te verwaarlozen opgave. Om maar even een paar
diepte en hoogtepunten te noemen:
De start was voor Cees om gauw te vergeten, duidelijk een partij die
op een nieuw laken deed wat de ballen wilden, maar net niet wat
Cees z`n bedoelingen waren. De 2e partij, waarin Cees nog een
serietje van 4 kon maken, leverde toch nog 2 punten op met een
moyenne van 0,535. In de 3e partij werd het moyenne wat
opgetrokken naar 0,666 en Cees kon er 2 punten bijtellen.
De volgende partij was welliswaar een verliespartij, terwijl Cees toch
het gevoel had een reizende ster te worden. Immers het moyenne was
weer iets hoger! En wel: 0.700!
Deze lijn zette zich voort in de volgende partij (5e). Weer een lichte
steiging van het moyenne (0,725), maar jammerlijk geen
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matchpunten. Daarna leek het of het laken steeds meer begon te
glijden, want in de 6e ronde was het huilen met de lamp uit voor
Cees. Een hoogste score van 3 en een moyenne van 0,489 en nul
punten daar kan je niet trots op zijn.
Ook de laatste partij kon onze Cees niet naar zijn hand zetten en
verloor ook deze met een toch nog redelijk gemiddelde van 0,604.
Het laken was splinternieuw en derhalve voor Cees heel moeilijk te
bespelen. “De bal gleed nogal lang door”, zo vertelde Cees.
Zeer tevreden was Cees over het aantal suporters. Zo ver weg van
huis en dan deze belangstelling is toch fantastisch!!!!!!
Uiteindelijk een 7e plaats is ietwat teleurstellend, maar als je bedenkt
dat Cees op èèn na de oudste was in dit Nederlands kampioenschap
en als je dan zo mee kan draaien op dit niveau, kan je niet
ontevreden huiswaards keren.
Voor Cees een prachtige ervaring waar hij nog lang op terug kan
kijken. Hoewel Cees in het tenue van Onder Ons uit Castricum
speelde, zijn we er trots op Cees ook als OBIS-lid in onze gelederen
te hebben!! Een beetje aandacht in ons clubblad heeft hij daarom wel
verdiend………………. Proficiat met deze prestatie!!

Voor alle duidelijkheid nog even de uitslag van deze finale:

Plaats Naam Pnt. Car. Brt. Alg.gem. h.s.
1. J. Knapen 10 194 241 0,804 8
2. D. Bolten 10 191 241 0,704 6
3. R. Aaldering 8 203 234 0,867 7
4. H.v. Zeyderv. 8 203 269 0,745 6
5. J. Westdorp 8 178 264 0,674 7
6. C. Redman 6 180 271 0,664 6
7. C. Liefting 4 189 313 0,603 5
8. L. Weeda 2 148 267 0,554 5

toernooigemiddelde: 0,697

BrèJa
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Districtfinale Bandstoten klein 5de klasse

Op maandag 7 januari, woensdag 9 januari en zaterdagmiddag en-
avond 12 januari werd bij b.v. Excelsior in biljartcafé Moras,
Stuartstraat 2 te Alkmaar de districtfinale bandstoten klein 5de klasse
gespeeld.
Bij aanvang v.d. wedstrijden bleek een wedstrijdspeler niet op tijd
aanwezig te zijn waardoor ik als 1ste reserve mee kon spelen.
Na vier rondes was alles nog open. Groot had 8 punten, Prins 5, Slop,
Overman en ikzelf 4, v.d. Maten 3 en Mirani en Keus 2 punten. Dus
zaterdag stond er nog veel op het spel.
s´Middags werden er 2 wedstrijden gespeeld die Groot en Prins beide
wonnen, ikzelf won 1 partij en verloor er een. Groot kwam daardoor
op 12 punten en was dus kampioen.
s´Avonds moest er nog een partij door allen gespeeld worden. Deze
partij won ik van v.d. Maten, kwam op 8 punten en eindigde op de
4de plaats.
Het was een fijne finale en wens Dhr. N. de Groot veel succes bij het
gewest.

Ben Lammers

Naam Vereniging M.P. Moy. H.S

De Groot ABC 12 1,05 8
Prins Gr. van Egmond 11 0,88 7
Overman De drie Ruiten 8 1,01 6
Lammers OBIS 8 0,98 6
v.d. Maten H.H. Waard 7 0,83 7
Keus ABC 4 0,96 7
Slop Vennewater 4 0,87 6
Mirani De Band 2 0,78 6
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De nieuwe Euroklokken………

Na meer dan 30 jaar trouwe dienst zijn de oude biljartklokken
vervangen.
Gezegd mag worden, dat de oude klokken (met echte klokken erin,
die nooit op tijd draaiden) goed hebben gefunctioneerd. Slechts een
enkele keer haperden zij, mede doordat er “kromme” kwartjes
werden ingeworpen. Ook is er in ons vorig biljartcentrum een kraak
(1982) gepleegd op de klokken. 2 Jeugdbiljarters gingen op de vrije
speelavonden biljarten, maar wisten ook de klokken te lichten.
Gelukkig werden er spoedig kwartjes gemist en de boosdoeners
werden gesnapt.
Zij zijn al lang uit ons gezichtsveld verdwenen………
Dag kwartjes, dag biljartklokken.
Wij zijn overgestapt op EURO-KLOKKEN.
Moderne, fraaie klokken, die in ons mooie centrum niet misstaan! De
inworp is ten hoogste 2 maal 50 Eurocent = èèn uur vrij biljarten.
Iedere anderen muntinworp is niet geoorloofd !!!!!!!!!

Paul Visser
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Een nieuw lid

Mijn naam is Sixtus Jorritsma en speel op de donderdagavond bij 0BIS.
Ik ben 57 jaar en woon sinds 1973 in Heemkerk. Voor die tijd was ik
woonachtig in Edam.
De belangstelling voor de biljartsport kreeg ik toen ik leerzaam was op de
UTS in Amsterdam.
Het was de gewoonte, dat we tussen de middag ons broodje aten in een
koffiehuis aan de overkant van de school Daar stond een biljart en met
enkele medeleerlingen speelden we er lustig op los.
Regelmatig kwam het voor, dat wanneer de bel ging, ons partijtje nog niet
was afgelopen en er een uurtje gespijbeld werd. Het resultaat was, dat ik
van school gehaald werd en ik mocht gaan werken.
Kort daarna werd er in Edam een biljartclub voor de jeugd opgericht en ben
daar lid van geworden.
Na twee jaar ging deze vereniging ter ziele en heb ik een jaar in Middelie
gespeeld.Ik speelde op het laatst daar een gemiddelde van twee.
Door mijn avondstudie, de clubavond viel n.l. gelijk met de avondschool,
werd ik gedwongen om met biljarten te stoppen en raakte mijn
enthousiasme in het slob.
Een enkele keer speelde ik nog wel een partijtje met mijn zoon of mijn
zwagers, doch dit was incidenteel.
Nadat mijn jongens de deur uit waren en ik het rustiger kreeg met mijn
werk, kreeg ik weer de kriebels om te biljarten en heb me opgegeven bij
08IS via mijn zwager Henk Lammers, u allen welbekend.
Sinds l oktober speel ik mijn partijtje mee en ik moet zeggen dat ik hard
moet werken om het niveau van vroeger te halen.Het lijkt me daarom
verstandig eerst een jaartje in clubverband te spelen om vervolgens te
overwegen om ook met bondswedstrijden mee te doen.
Mijn eerste indrukken die ik van 08IS heb, overtrof mijn
verwachtingen. De vereniging heeft een prachtige accommodatie,
alles ziet er zeer verzorgd en professioneel uit.
Ik heb gemerkt dat de clubavonden niet allen prestatiegericht zijn, maar dat
er ook een gezellige ontspannen sfeer is.
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Het korte beurtenfestival

Dit festival is wie op de woensdaggroep zijn/haar partij op de clubavond uit
maakt onder de 9 beurten. In de schijnwerpers staan in de periode van 1
november t/m 16 januari

Sander Gosselink
Onze jongste biljarttelg, speelde tegen “zijn”biljart-opa een prachtige partij.
Hij komt in het rekordboek van dit korte beurtenfestival met slechts 7
beurten uit met 110 te maken caramboles = 15,70 gemiddeld. Hoe kleine
jeugdbiljarters groter worden……
Jeroen Beentjes
Is nog groter geworden. Nog maar een paar jaar deugdbiljarter af en
nu….in èèn beurt uit. Een onbreekbaar record: 250 caramboles kader 57/2.
Allèèn caramboleverhoging zal in 1 beurt uit een nog hoger moyenne
bewerkstelligen. We hebben van je serie genoten, Jeroen. Het applaus van
je biljartmaten onderstreepte dit.
Jaap Bregman
De nestor onder de biljarters. Toch mag hij ook even genoemd worden.
Met in de eerste beurt een nul, daarna in 8 beurten de 130 caramboles =
14,44 kader 38/2 gemiddeld. Is door good-old Japie toch ook knap
gedaan…….
Joop Roelands en Hans Gosselink
Nu in deze periode er heel weinig van die opvallende prestatie`s zijn
geleverd, wil ik toch ook Joop en Hans in dit festival plaatsen. Joop
presteerde het om met een slotserie van 66 kader en 1 nul in 9 beurten =
17,77 uit te zijn en Hans deed hem dit na met echter 3 nullen en een
slotserie van54!! Dat betekende een gemiddelde van 12,22. `t Zijn klasse
prestaties en hopelijk een enorme stimulans om op deze weg voort te gaan.

Nog even een mededeling: De jongste biljarttelg, Sander heeft voorlopig
moeten bedanken voor onze speelavond i.v.m. in opleiding Marechaussee
in Vught. Jammer, maar werk gaat voor het meissie! Wij hopen je
mettertijd weer terug te zien op het groene laken.
Brè-Ja
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Het is nog niet zo ver, maar het
komt er aan!

De nationale finale jeugdteams
op 6 en 7 april 2002.

Het 40-jarig jubileum van J.B. de
Magneet

op 27 april 2002.
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Wat is………… bestuur?

Bestuur is een organisatie om de vereniging zo gladjes mo-

gelijk te laten verlopen, met de nodige kritiek, die ze hier-

bij kunnen verwachten.

De mensen die in een bestuur zitten weten dit wel degelijk

en kunnen dit ook wel opvangen. Ze verwachten graag hier-

bij de hulp van de leden. Zonder deze hulp kunnen zij dit

ook niet voor elkaar krijgen.

Daarom doe ik hierbij een beroep op de leden voor deze

hulp om het bestuur te steunen. Wees voor het komend

jaar een beetje coulant; loop elkaar niet af te maken. Wees

sportief en probeer het een beetje gezellig te maken. Het

is voor ons allen een ontspanningsavond/middag. Hierdoor

wordt het voor het bestuur een stuk gemakkelijker om de

vereniging te laten floreren.

We hebben afgelopen jaar weer vele toernooien en festivi-

teiten mogen meemaken en dit werd weer tot in de puntjes

verzorgd door het bestuur. Daar zijn wij, als leden, veel

dank aan verschuldigd. Daarom wil ik, namens alle leden, het

bestuur bedanken voor de inzet die ze ook het afgelopen

jaar weer gedaan hebben (met de nodige kritiek).

Ga zo door (met behulp van de leden), zodat wij nog lang

mogen genieten van de biljartvereniging OBIS.

Arie Liefting
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Van Brè-Ja

Westfriese kaderteamcompetitie

`t Vervolg in deze team-kader-competitie is redelijk goed gegaan
voor het OBIS-team. Bijna halverwege staan zij ook halverwege. De
top is dit jaar nog niet haalbaar. Dan moeten er spelers met kader
57/2 deelnemen. Misschien komen die er mettertijd bij.
Nu de 1e helft erop zit, is Joop Roelands 1e man gebleven, is Anne-
Jager toch wel verrassend 2e man geworden, is George Jacet 3e man
en reservespeler Jaap Bregman is bij een inval-beurt 2e man.
Cor de Heer als 2e reserve heeft nog niet deelgenomen.
Resultaat spelers:

Spelsoort te mak. Alg. gem.
1 Joop Roelands K 38/2 150 8,74
2 Anne Jager ,, 125 6,66
3 George Jacet ,, 125 6,21
R Jaap Bregman ,, 150 8,15
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1e periode maandagmiddag recreatieclub 2001-2002
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Zoals u ziet is de stand iets vertekend met het aantal gespeelde
wedstrijden van enkele spelers o.a. door ziekte en een speler die zich
later aanmeldde.
Verders wordt het bestuur van OBIS bedankt voor de financiële
bijdragen voor de feestmiddag die gehouden werd op 10 december
j.l..

Jaap Lubbers
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Radiatoren………

Om tot een gelijkmatige verwarming te komen in ons gebouw zijn er
op de verwarmingsradiatoren thermostaten aangebracht en het is het
ei van Columbus:
De gehele zaal is nu AANGENAAM VERWARMD.
Laten wij afspreken, dat wij van de thermostaten afblijven. Ze zijn
door vakkundige leden op de juiste temperatuur afgesteld.
Door te draaien aan de thermostaten brengt u het verwarmings-
systeem in de war !!!!!

Nieuwe lakens……..

Het is weet zover.
Door het vele gebruik zijn de lakens opnieuw vervangen. Wij willen
u allen verzoeken zuinig op het materiaal te zijn. Her is tenslotte ons
werkterrein!
Denk eens aan uw pomerans. Steekt deze niet te veel uit?
Met het doorhalen van uw queue komen er slijtagestrepen op de
lakens! Houdt uw handen schoon! Gebruik geen talkpoeder, het z.g.
babypoeder. Dit poeder is vet en dat heeft een slechte werking op de
banden! Maak de lakens schoon, ook onder de banden!

Met zuinig zijn op het materiaal voorkomen wij narigheid.

Paul Visser

Soms vraag ik me af:
Waarom worden er sigaretten verkocht in benzinestations

als het daar verboden is te roken?
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Vloertegels gereinigd…..

Ruim 1 ½ jaar spelen wij nu in ons fraaie biljartcentrum. Het moet u
en ons allemaal opgevallen zijn dat de vloertegels nodig toe waren
aan een grondige reinigingsbeurt.
Op professionele wijze heeft dit in november plaatsgevonden.
Wij willen u verzoeken om voorzichtig om te gaan met de
consumpties, doch een ongelukje zit in een klein hoekje.

Overkomt u wat, ren naar de bar en dep met papier !!!! U zult
versteld staan van het resultaat, het vloerkleed blijft nagenoeg
schoon! Bij voorbaat dank……

Onze toegangsdeur……
Het komt menig keer voor, dat onze toegangsdeur niet in het slot
“valt”, vooral bij harde wind.
Wilt u even voelen of de deur dicht is, in het bijzonder als u het
gebouw als laatste verlaat en de deur op slot doet, want ook dit wordt
wel eens vergeten!!
Liever geen ongenode gasten in ons gebouw………

Het bestuur

Alle sponsors / adverteerders bedankt voor uw steun

aan onze mooie vereniging OBIS de Magneet.

Tevens worden alle clubleden die een bijdrage

hebben geleverd aan dit clubblad, bedankt voor hun

inzet en spontane medewerking

De redactie


