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Beste clubgenoten,

In dit nieuwe clubblad eerst weer een woordje van
jullie voorzitter, met berichten en nieuwtjes uit de club.

Helaas hebben wij begin februari afscheid moeten nemen van ons
recreatie lid Willem Sperling. Hij heeft jammer genoeg niet zo lang
van zijn hobby kunnen genieten. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen namens het bestuur en de leden van OBIS veel sterkte toe
met het verlies van hun man en vader.

Wij moeten Bert Looyenga voor zo'n acht weken missen
vanwege een beenblessure die hij opgelopen heeft met skieën, en
dat tewijl hij niet eens van een wintersportvakantie genoot.
Bert, wij wensen je een voorspoedig herstel en hopen je snel weer
aan de biljarttafel te zien.

Op 9 en 10 februari j.l. , deden zo'n 10 leden van OBIS mee aan het
Jaap Klingeler tournooi, waarvoor zij persoonlijk waren
uitgenodigd. Het draaide uit op een marathon weekend vol biljarten
en gezelligheid. Jaap en Tiny hadden voor heerlijke hapjes en een
prima buffet gezorgd. Ook mochten wij op veel leden van OBIS
rekenen die hun partijtje kwamen tellen en schrijven. Jaap, namens
alle leden die hieraan hebben deelgenomen
hartelijk dank, en we hopen dat je dit tournooi nog eens bij
OBIS voort wilt zetten.

Dan heb ik hier nog een mooi bericht; Piet Liefting heeft op 67-
jarige leeftijd nog kans gezien om zich te plaatsen voor het
Nederlands kampioenschap 47/2 en wist daar een mooie derde
plaats te behalen.
Piet van harte gefeliciteerd namens OBIS!
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Feest bij de Magneet
Zaterdag 27 april bestaat jeugdbiljartclub de Magneet 40 jaar, en
dat is toch wel iets om even bij stil te staan.
Het ligt in de bedoeling om zaterdag middag van 14.00 u. tot 17.00
u. een receptie te houden voor leden en oud-leden van OBIS-De
Magneet. Meer nieuws hierover verder in dit clubblad.

Verder hopen wij iedereen weer te ontmoeten op de
jaarvergadering op 25 maart om 20.00 u. om samen het wel en
wee van onze biljartvereniging door te nemen.

Groeten,
W. Koelman,
De voorzitter

P.S. We zijn nu met het nieuwe boekjaar bezig, maar het
hapert nogal aan de contributie afdracht. Namens penningmeester
en bestuur verzoek ik degenen die de contriutie nog niet betaald
hebben om dit zo spoedig mogelijk in orde te maken, zodat we hier
niemand op aan hoeven te spreken. Bij voorbaat dank.
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Overzicht contributie van
1 januari t/m 31 december 2002

voor OBIS-leden € 91,00

 voor niet-spelende-leden € 45,50

 voor Magneet-leden € 45,50

 voor de recreanten niet OBIS-leden € 45,50

 voor recreanten OBIS-leden € 22,75

 voor kadergroep niet OBIS-leden € 45,50

 voor kadergroep OBIS-leden € 22,75

 voor recreatiecompetitie teams OBIS-leden € 15,00

 voor recreatiecompetite teams niet OBIS-leden € 25,00

Inschrijfgeld deelname PK-nationaal Per spelsoort
€ 8,00

Inschrijfgeld deelname PK-district Per spelsoort
€ 7,00

Inschrijfgeld deelname P.K. jeugd Per spelsoort
€ 3,50

Inschrijfgeld nieuwe OBIS-leden Eenmalig
€ 4,55

Inschrijfgeld nieuwe recreatieleden Eenmalig
€ 2,30

Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden Eenmalig
€ 2,30

Ik verzoek u dan ook vriendelijk om de contributie van het nieuwe

boekjaar voor 1 februari 2002 over te maken.

De mogelijkheid bestaat om de contributie in tweeën te betalen.
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Dan betaalt u voor 1 februari de eerste helft en voor 1 juli de tweede

helft van de door u te betalen contributie.

De inschrijfkosten PK's voor het seizoen 2002 / 2003 volgens

bovenstaande tabel hoeft u pas in augustus bij inschrijving over te

maken op :

Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

Met vriendelijke groeten, Penningmeester O.B.I.S.
Jaap & Greet
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Klaverjassen

Er is weer gelegenheid om op

zaterdagavond6 april aanstaande te klaverjassen.

Aanvang 20.00 uur.
Inschrijfgeld is €1,-

Inschrijfformulieren bij uw wedstrijdleider

van je avond.

Tot dan,

De activiteitencommissie
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40 jaar jeugdbiljartvereniging

“de Magneet”.
Een terugblik……….met ?

Het clubblad van februari 2002 is nog niet uit of ik zit al weer te pijnzen

over hetgeen in ons volgend clubblad moet komen te staan. Zittend achter

(of voor?) mijn computertje,

een hete bak koffie naast mij, ga ik dan voor mij zelf

eens na wat er allemaal te gebeuren staat. Waar kan

ik melding van maken; zijn er finales; of

(team)wedstrijden ; vergaderingen;

klaverjassen, enz. welke een vermelding behoeven in

ons clubblad?

Opeens las ik het: ……………

Op 27 april 2002 bestaat onze jeugdbiljartvereniging “de

Magneet”40 jaar!

Een gebeurtenis waar je niet zomaar aan voorbij kan en mag gaan.

40 jaar is een zeer lange tijd; ………een hele tijd terug toen het allemaal

begon…… , waarbij velen van ons het geheugen behoorlijk moet opfrissen

om zich te kunnen verplaatsen in het jaar 1962; het jaar van de

oprichting.

Hoe is het allemaal zover gekomen?
Wie komt er nu op het idee om voor de jeugd een biljartvereniging op te

starten? Wie ben je als je je zo met het biljarten inlaat? Wie ben je als

je zoveel van je vrije tijd kan en wilt besteden aan de jeugd? Zo iemand

moet toch veel met de jeugd op hebben gehad!

Zijn motto moet geweest zijn:
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“De jeugd heeft de toekomst”!
En…………….hij moet onbetwist iemand geweest zijn die de biljartsport een

zèèr warm hart toedroeg(draagt) en dat hij bewust moet hebben geweten

met het promoten van de biljartsport in het bijzonder bezig te zijn

geweest………!

Na enig navraag kwam ik erachter dat onze nestor

Jaap Bregman de man was die dit allemaal

in zich had en de spil was waar alles om draaide.

En dan word je natuurlijk nieuwsgierig en dan

stap je op een goede dag op Jaap af met de

vraag of hij het leuk zou vinden om eens uit

leggen hoe het allemaal in het jaar 1962 is

begonnen. Jaap die er geen moeite mee heeft

wat in de picture te staan, was heel enthousiast

en gaf aan graag hier aan mee te willen werken.

Mij lag toen niets meer in de weg om eens met

Jaap van gedachte te wisselen over zijn

biljartperikelen……………
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Hier een aantal indringende vragen:
Jaap, allereerst wil ik je alvast feliciteren met het aankomend 40-

jarig jubileum van “jeugdbiljartvereniging de Magneet”.

Dank je wel……

Dan wil ik je wat persoonlijke dingen vragen b.v.: Vertel eens (voor

de nieuwe OBIS-leden) wie je bent en hoe vul je tegenwoordig de

dagen in?

Oh, hoe vul je de dagen, ja ja. Ik ben Jaap Bregman en ben geboren op 14

mei 1931 in Burgerbrug, een klein plaatsje in de gemeente Zijpe. Ik ben

gehuwd en heb 2 kinderen, een dochter van 31 en een zoon van 28 jaar.

Mijn dagen vul ik met biljarten, ha. ha. ha. Nee, natuurlijk niet altijd. Ik

doe nog wat vrijwilligerswerkjes voor de winkeliersvereniging. Ik speel

graag het spel “scrabble”; leg een kaartje; houd de tuin bij en fiets bij

redelijk weer in onze mooie omgeving.

Hoe is de liefde voor het biljarten ontstaan?

Mijn vader had al ver voor de oorlog een eigen biljartje en daar mocht ik,

toen ik ong. 8-9 jaar was, mijn eerste carambooltjes scoren. Daar is de

liefde al een beetje ontstaan.

Je hebt nogal wat prijzen gewonnen, denk ik.

Noem

er eens een paar?

Om er maar een paar te noemen?

Ik ben districtskampioen In de prijzen
2e klasse libre geworden; gevallen!
districtskampioen hoofdklasse; districtskampioen 3e klasse kader en 2e

klasse! Een keer ben ik doorgedrongen via het district naar de gewestelijk

finale 2e klasse bandstoten en scoorde o.a. een serie van 51 ; een uniek

record!

Wat was je eerste biljartvereniging en in welke klasse speelde je

toen?

Mijn eerst biljartvereniging was biljartvereniging “het Groene Laken”.

Toen speelde ik als 18-jarige 2e klasse libre. Jonger mocht indertijd niet!
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Jeugdbiljarten bestond niet en je bondslidmaatschap begon voor iedereen

op 19-jarige leeftijd.

Op een gegeven moment moet je toch op het idee gekomen zijn om

wat voor de jeugd te gaan doen. Wil je wat details vertellen over

de aanpak en wat je voor ogen stond bij de oprichting van een

jeugdclub?

Dat komt, toen ik bij mijn vader thuis op het biljartje mocht spelen in een

dorpje waar ongeveer 5-6 vrienden van me woonden –dorpsjongens-. Daar

gingen we eigenlijk in de herfst en de winter biljarten met z`n zessen.

Dan werd op laatst toch gespeeld voor het kampioenschap van het dorp,-

het kampioenschap van de gemeente- en het kampioenschap van

Nederland. We gaven

onszelf namen van grote

biljarters in die tijd. Heel

leuk allemaal! Toen ik in Jong
Heemskerk kwam in 1960, beginnen,

stond er een oproep in het

bondsblad van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond voor een te volgen

cursus als jeugdleider in Uitgeest.

Heel dicht bij. En toen ben ik en ook Piet Liefting op cursus geweest en

daar hebben we een diploma behaald als jeugdleider van de KNBB. Ik heb

toen in Heemskerk meteen geprobeerd om wat jongens bij elkaar te

krijgen om er een jeugdclubje van te maken. Daarna zijn we in het gebouw

de Magneet gekomen, zo heette dat gebouw, waar we een biljartje tot

onze beschikking hadden.

En bij de eerste avond, de vrijdagavond 27 april 1962, waren er 15

jongens aanwezig. En daar zijn er 3 of 4 vanaf gevallen, zodat er nog 10-11

jongens overbleven.

Hoe kwamen jullie aan het gebouwtje de Magneet?

Dat was van de Hervormde gemeente Beverwijk- Heemskerk en dat

zaaltje kregen we gratis.

Maar de clubcontributie, dat was natuurlijk nog maar weinig, ging naar het

jeugdwerk van die gemeente.

Het was dus allemaal onofficieel.
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Onofficieel ja, maar wel opgericht. Later is het officieel geworden

Wanneer was dat?

Dat was op 1 juli 1962 in een oprichtingsvergaderingetje, die we hielden

op het strand in Wijk aan Zee. Het was heerlijk weer, schitterend weer.

Eigelijk waren we, effe kijken, 1,2,3,4,5,6,7,8, met 8 jongens en ik die het

oprichtten. De leden begonnen het eerst te praten over de naam van de

biljartclub. Want het moest een naam hebben. Nadat enige namen waren

voorgesteld, werd het de naam “de Magneet”, zo vernoemd naar het

gebouwtje en ook geschikt volgens de jongens, daar het

aantrekkingskracht uitstraalde.

Naar de notaris was toen helemaal niet aan de orde, dat was toen nog niet

zo. We hebben de statuten en de reglementen zelf vastgelegd. We

hebben alles genotuleerd. Bijvoorbeeld de namen en adressen van de

jongens en mijn adres. Nouja, en er werd een voorzittertje gekozen, en

een secretaris en een penningmeestertje.

De voorzitter, dat werd Arie Arts, inmiddels op jonge leeftijd gestorven.

De penningmeester/secretaris was Jan Lugtig, de broer van Ed Lugtig die

een paar jaar voorzitter is geweest van OBIS. De wedstrijdleider werd

Theo van Rijn. Ik had geen bestuursfunctie, maar ik was algemeen

jeugdleider.

Zoals je vertelde hebben jullie eigenhandig de statuten en

reglementen gemaakt. Hoe ging dat?

Ja, dat hebben we ook zelf gedaan. (Jaap liet een en ander zien op papier)

Hier heb ik een regelmentje. `t Ging over het aannemen van leden, over

het kiezen van een jeugdbestuur, over een wachtlijst, over de hoogte van

de contributie, over het schorsen van leden, over het wedstrijdwezen,

etc. etc. En natuurlijk aansluiting bij de K.N.B.B; de jongens van het clubje

regelden van alles. Zo werd de contributie bepaald op 50 cent per week en

moest per week betaald worden. Alles werd genotuleerd en vastgelegd.

Een bijzonder fijne tijd. Ik liet vooral de jongens het regelen, de

supervisie over het hele clubgebeuren bestierde ik. De kontakten met de

jeugdcoördinator van de grote bond, de onvervangbare Jacq van Beem

(overleden in 1967), was aan mij besteed.
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Zo is “de Magneet”ontstaan en we hebben dat eigelijk gezamenlijk gedaan.

J.B.V. “de Magneet” bestond als 3e jeugdclub in ons land!

Je moest de jeugd gedrag en dicipline bijbrengen in de

biljartsport en het ze niet al te moeilijk maken.

Ja, dat valt wel mee. De jeugd

is nog precies hetzelfde als

vroeger. Vroeger kwam de

jeugd als “heertjes” naar de

biljartclub; een heel verschil

met nu. Toen waren het nog dicipline!
hele nette jongentjes. Ze

waren keurig in het pak allemaal, als ze op de vrijdagavond kwamen. Toen

waren er nog geen spijkerbroeken, die bestonden gewoon nog niet. Jonge,

jonge, als je Willem Koelman als jeugdbiljartertje ziet staan in Haarlem,

waar ik nog een aantal dia`s van heb, dan denk je nou, nou, wat een

deftige jongentjes, ha, ha, ha….. Dat is verleden tijd!

Een zekere deskundigheid moe(s)t je dan toch wel hebben. Is dat

wel eens lastig geweest?

Een zekere deskundigheid om de

jeugd te begeleiden had je zeker

nodig. Een opleiding als

jeugdleider was wel gewenst

deskundig! natuurlijk. De jeugd is wel

mondiger geworden, maar ik heb nooit problemen met de jeugd gekend.

Waren er in de beginfase ook meisjes lid van de vereniging?

Nee, die waren er toen niet.

Het was een echte “jongens/

mannensport”. Tegenwoordig

is dat wat anders. Vrouwen/

meisjes kunnen ook van de

biljartsport genieten. geen vrouwen / meisjes!
Je was toen chef van een kruidenierszaak. Hoe kon je zoveel tijd

vrijmaken voor de jeugd?
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Ja, dat ging prima, ik kon daar èèn avond per week vrij voor maken. Dat

was goed te combineren.

Als je terugblikt naar het jaar 1962, herinner je je de namen nog

van de eerste jeugdleden?

De eerste leden van de jeugdbiljartvereniging “de Magneet, waren o.a.:

Bank Koelman, bij iedereen welbekend als wedstrijdleider bij OBIS van

diverse finales. Dan Jaap Klingeler, een heel bekend figuur!! Gerard van

Stenis, al vele jaren voorzitter van het district Alkmaar.

Wat heb je buiten de jeugd zoal meer voor de biljartsport gedaan?

Ja, de oprichting van de vereniging OBIS. Er zijn een aantal vaders

geweest, waarvan hun zoontjes in

“de Magneet”speelden, die aan mij vroegen: “Het zou hartstikke leuk zijn

als je voor senioren ook een biljartclub zou willen oprichten”. Nouja, dat

was eigelijk mijn bedoeling ook om uit die jeugd vandaan de vaders te

krijgen om een seniorenclubje op te richten. Enne, dat is toen gebeurd op

8 januari 1964. Toen is OBIS opgericht. Met een stuk of 10, 12 mannen.

Eigenlijk net zo iets als bij de jeugdclub is gebeurd.

Je bent ook nog voorzitter geweest van OBIS en het district.

Vertel daar eens over?

Ja, voorzitter van het district ben ik maar heel kort geweest. Ik ben

eigelijk niet de man voor het district of voor het gewest. Ik ben echt een

verenigingsman. Het is bij OBIS altijd heel goed gegaan. Daar ben ik

eerst technisch adviseur geweest tot 1969 en toen ben ik voorzitter

geworden. In 1977 ben ik uitgetreden als voorzitter wegens iets minder

gezondheid en een hele grote drukte in de zaak. Maar in 1979 ben ik weer

terug gekomen en heb het toen nog 10 jaar gedaan. In 1989 ben ik

definitief uitgetreden.

Je bent erelid van OBIS geworden. Hoe ging dat?

Toen ik in 1977 uittrad, vond het toemalig bestuur mij te jong om er een

eretitel aan te verbinden en boden mij toen het J.P. Bregmantoernooi aan.

Tot op heden is zojuist de 25e editie verspeeld. Dit toernooi is een goede

greep geweest van het voormalig bestuur. Er zullen in den lande zeer

weinig toernooien zijn, die zo`n lang bestaan hebben. Het is een echt

OBIS-toernooi. Het hoort gewoon bij OBIS. In 1989 ben ik er bestuurlijk



Clubblad 1 april 2002

Het volgend clubblad verschijnt op 27 mei 2002

mee gestopt en toen hebben ze gemeend er een eretitel aan te verbinden.

Met als titelnaam erevoorzitter, dat is erelid geworden, maar dat maakt

niet zo veel uit.

Vertel eens hoe je tot lid van Verdienste van het district Alkmaar

bent benoemd? Hoe is dat gegaan?

Tijdens de 40-jarige jaarvergadering van het district werd ik totaal

onverwachts tot lid van verdienste benoemd vanwege het jeugdwerk dat

ik in het district Alkmaar heb gedaan. Ik zat, als lid van OBIS in die

vergadering, in die feestelijk vergadering en ineens werd mijn naam

genoemd. Toen moest ik naar voren komen en werd ik zogenaamd

geridderd en ik kreeg de districtspeld opgespeld. Dat was een grote

verrassing!

Je bent ook nog een poosje jeugdconsul geweest, hoe was dat?

Het consulwerk voor het district Alkmaar heb ik ongeveer 5 jaar gedaan.

Ook met hèèl veel plezier. Dat was in de beginjaren 90, toen was ik niet

meer voorzitter van OBIS.

Zou je, als je het opnieuw mocht doen, weer over doen?

Ja, ik dacht het wel. Ik ben te veel biljartliefhebber om, om…., ja…., ik

zou het absoluut overdoen. Al was ik in die tijd verhuist naar een andere

plaats, dan had ik het daar weer opgepakt.

Wat is jouw mooiste herinnering?

De goede samenwerking in het bestuur van OBIS. Ik denk dat er altijd

een aantal mensen met mij hebben willen samenwerken. Dat is een hele

mooie tijd geweest.

In de biljartsport is voor mij toch wel de plaatsing in de Kampioenschap

van Nederland een mooie herinnering. Dat is twee keer gebeurd. Eerst in

“de extra klasse libre”, in Roosendaal is dat gespeeld –ver van huis

heerlijk 4 dagen weg- !! In die tijd was dat natuurlijk fantastisch en daar

heb ik uitermate goed gespeeld, nog nooit zo goed gespeeld! Ik ben

geplaatst met 18,50 moyenne en geëindigd op 23 !! Dat was gelijk

promotie, maar ik werd in de finalepartij verslagen door niemand minder

dan Ben Leek, de gehandycapte, maar zeer kundig biljarter uit Obdam en

werd 2e. We moesten toen nog 350 caramboles maken en ik kwam in die

partij maar 15 caramboles tekort! Jammer, maar een mooie herinnering.
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Wat is jouw slechtste herinnering?

Ja, wat? Zeer teleurstellend voor mij is geweest het kampioenschap van

Nederland 3e klasse kader, dat gehouden werd in Warmerhuizen. Toen

dacht ik echt na afloop, ik hou op met die hele biljarterij. Dat was een

opwelling natuurlijk, want een paar dagen later ben je het weer kwijt. Ik

ben toen 8e geworden, terwijl ik vanuit de hele omgeving de favorietenrol

kreeg toebedeeld. Per partij ging ik al slechter spelen door de druk. Dat

kon ik niet aan.

Zou jij, met jouw grote biljartervaring, nog iets aan de jeugdige

biljarters willen adviseren?

Wat moet ik daarmee aan? Wat ik wil adviseren aan de jeugdbiljarter?

Ja, wat ik laatst meemaakte, was gewoon fantastisch. Een jongentje uit

Uitgeest is een half jaar geleden lid geworden, 13-14 jaar is hij, enne, ik

ben niet meer zoveel bij de jeugd, maar toen ik daar was, kwam dat

jongetje daar binnen en hij kwam als eerste op mij af en zei: “Dag

mijnheer Bregman”. Ik zeg: “Hèh… Jeroen, moet je ook spelen”? Ja, zegt

ie. Ik zeg:

“gaat het een beetje”? Het

gaat effies beter, maar ik moet

eigenlijk les hebben!

Dàt zou ik dan ook graag willen,

dat die jongentjes wat meer les niet te moeilijk maken!
kunnen krijgen en dan wat beter worden. Want dat willen ze. Een

sportjongen die begint, wil beter worden. Als het niet lukt, dan zegt zo`n

jongen gauw: “Nee, dat is toch geen sport voor mij”! Dat is wat ik graag

zou adviseren. Meer

trainingen, waardoor de jeugd plezier aan het biljarten beleeft en

behoudt, want daar draait alles om:

“Plezier”!!

Ter afsluiting van dit interview heb ik Jaap bedankt voor zijn spontane

medewerking. U begrijpt dat dit verslag maar een heel klein gedeelte is
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van hetgeen Jaap verteld heeft. Ik heb het behoorlijk moeten inkorten

om ons clubblad te beschermen tegen bolbuikerigheid.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat het 40-JARIG jubileum van onze

J.B.V. “de Magneet” op passende wijze gevierd gaat worden.

Allen van Harte Gefeliciteerd en veel plezier,

Groeten, George.
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Gewestelijke Finale Libre 2de klasse,

26 en 27 januari 2002

Schreef ik in de vorige Entree dat ik mogelijk nog een kans had om als

beste 2de uit de districtsfinales libre 2de klasse te worden geplaatst voor

de Gewestelijke finale, bleek half januari het wachten te zijn beloond.

Samen met Peter Hemmer (De Doorschieter) deden dus twee finalisten

uit ons district mee aan deze finale, die gespeeld werd in de

biljartlokaliteit van Biljart Centrum Purmerend. In deze lokaliteit staan

10 biljarts opgesteld. Helaas is door ruimtegebrek de vrije speelruimte

wel erg beperkt. Regelmatig moeten spelers op elkaar wachten. Het blijft

dan toch steeds weer een verademing om in onze eigen clubgebouw te

kunnen spelen.

Toen ik voor de 1e ronde mijn foedraal opende kwam de volgende

verrassing te voorschijn. Nu, met zo’n opsteker zou het toch eigenlijk niet

meer

fout

kunnen

gaan.

De 1e

ronde
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werd door alle deelnemers enigszins aarzelend afgewerkt. Geen echte uitschieters
nog. De 1e ronde zou, zoals het programma aangekondigd had, vervolgd worden met
de lunch. Gezien de gastvrije dames van de bediening en de zeer smakelijke
kookluchten welke uit de keuken kwamen, dachten wij dat dit ook niet stuk kon gaan.
Maar helaas, alle spelers hadden blijkbaar de uitnodiging niet goed gelezen; dachten
wij een lunch aangeboden te krijgen, de organisatie kon ons echter de FEBO of de bar
van het biljartcentrum aanbevelen voor de aanschaf van een lunch. De organiserende
vereniging kiest er echter ook voor om de consumptieprijzen laag te houden,
waardoor er geen financiële ruimte is voor lunches en dergelijke. Het bezuinigende
beleid van de Biljartbond heeft ook blijkbaar voor finales al zijn uitwerking. De te
verkrijgen etenswaren in het biljartcentrum van Purmerend waren overigens van
uitstekende kwaliteit. De zaterdag werd vervolgd met nog drie rondes. De tweede
ronde speelde ik zoals het hoorde en won in 22 beurten. Ook de derde ronde ging
uitstekend; 77 caramboles in 8 beurten, mijn tegenstander slechts 27. Deze
tegenstander was echter zeer bedreven in de serie Americain. In slechts 2 beurten
stond hij op 100 caramboles! , mij achterlatend met ‘slechts’ 89 caramboles in 10
beurten. Na de 1e dag (4 rondes) kon nog geen van de deelnemers echt aanspraak
maken op de titel, dus de 2de dag zou voor nog voldoende spanning zorgen. De 1e

partij van speeldag 2 wist ik niet wat mij overkwam. In 8 beurten 46, beurt 9 uit met
een serie van 54, moyenne 11,11. Een dergelijke goede partij kon ik echter in de
laatste twee partijen niet meer herhalen en eindigde dan ook met slechts 4 punten op
de 6de plaats. Één troost bleef voor mij over; de hoogste serie, het hoogste
partijmoyenne en het hoogste algemeen moyenne (4,96) van deze finale. Peter
Hemmer kon zijn goede prestatie uit de districtsfinale niet geheel waarmaken. Met 8
punten en een moyenne van 4,00 moest hij genoegen nemen met de 4de plaats. Voor
de laatste ronde kon de uiteindelijke winnaar volstaan met een winstpartij om als
kampioen te worden. Hij wist zijn laatste partij dan ook knap winnend af te sluiten en
kon als 1e geplaatste deelnemer dan ook als winnaar van deze finale worden
uitgeroepen. Na de huldiging volgde uiteraard nog de diverse toespraken en
dankwoorden. Deze dankwoorden waren zeker op zijn plaats voor de 8 arbiters uit het
district West-Friesland, aangezien het organiserende district Zaanstreek Waterland
zelf niet over een arbiterskorps beschikt. Als vanouds waren weer diverse OBIS
leden, met of zonder aanhang, naar Purmerend afgereisd. Piet, Piet, Cees, Ben, Annie,
Cees, Elly, Willem, Sjon, Anne, Miranda, Ron, Petra,
Marcel, Simone en Arie (nu hoop ik maar dat ik niemand vergeten ben), hartelijk
dank voor de belangstelling!!

De einduitslag
Naam, Vereniging/district Punt Car Beurt Moy HS P-moy

R. Kok, De Roode Eenhoorn,

Schagen
10 653 146 4,47 37 7,69
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J. Keijzers, Concordia,

Bollenstreek
10 656 166 3,95 18 6,25

R. v.d. Oord, WSOV,

Den Helder
9 608 126 4,82 30 6,66

P. Hemmer, Doorschieter

Alkmaar e.o
8 673 168 4,00 25 7,69

R. Meijer, Edam’87,

Zaanstreek
8 631 159 3,96 25 5,55

R. Bart, OBIS

Alkmaar e.o
4 601 121 4,96 54 11,11

M. Trappmann, OO’67,

Kennemerland
4 515 173 2,97 28 4,00

A. Vlaar, Baderie Reus,

West Friesland
3 582 131 4,44 43 10,00

Remco Bart.

Soms vraag ik me gewoon af:

 Krijgt een vis, net als mensen, kramp als hij na het eten gaat
zwemmen?

 Waarom zitten mensen voor de TV, maar achter de PC?
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Even een intelligentietest!
Lees het onderstaande stukje in 20 seconden rustig door en tel hierbij alle f-jes die
hierin voorkomen.

Finished files are the
result of years of scientific
study combined with the

experience of years.
Lees verder op pagina 31:
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Beste clubleden,
Zou u zo vriendelijk willen zijn, als u begint aan de wedstrijden; (hetzij

teamwedstrijden, hetzij competitiewedstrijden of anderszijds), om de

biljarts en de ballen schoon te maken.

Daar wordt mee bedoeld:

De biljarts met de stofzuiger afzuigen

Als het nodig is de schuine lijnen in de hoeken en/of de kaderlijnen

te trekken.

De ballen schoonmaken middels de poetsmachine of met de doek.

Het is gebleken dat het onderhouden van het materiaal wel eens te

wensen over laat. Men gooit er wel eens met de pet naar.

Het is in het belang van het materiaal en uw spel !!!!!!
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Bedankt voor uw medewerking,

Paul Visser

Verslag uit Castricum,

Finale libre 1e klasse bij de Viaanse Molen, wat achtergrond informatie,

het verslag staat in de entree van febr.

Samen met m’n maatje Gert Lute ging ik ( Hans Gosselink) naar

Alkmaar, net hersteld van een zware griep ( meteen verklaard

waarom ik geen kampioen ben geworden). Je komt daar binnen in

een enorme biljartzaal met ik geloof wel 9 biljarts. Maar er stonden

er maar 2 klaar wat Gert en Ik een beetje vreemd vonden. Al gauw

bleek dat we met 8 man op 2 tafels speelde. We vroegen om

opheldering aan de wedstrijdleider die ons vertelde dat er niet

genoeg tellers en schrijvers waren en het was beter voor de

baromzet. Een paar toeschouwers boden aan om de hele avond te

helpen maar hier werd geen gebruik van gemaakt, er werd op 2

tafels gespeeld. Ik speelde in de 1e ronde tegen Jan Levering en

verloor die partij. Daarna kon ik 2 rondes zitten. Na een uur zitten

kreeg ik het koud en begon maar aan de berenburger, (ik hoefde

niet te rijden) van Schrobbelaer hadden ze daar nog nooit gehoord.
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23.50 uur gingen we, een beetje teleurgesteld weer naar huis.

Alles verloren en lang gezeten. Vrijdagavond was Gert de klos weer

om 18.45 aanwezig en Gert speelde zijn 1e partij om 22.30 uur z’n

toeschouwers waren inmiddels vertrokken. Zowel Gert als ik wonnen

een partij. Zaterdagmiddag bleek dat een van de deelnemers Chris

Ursem door z’n rug was gegaan en we moesten met 7 man verder.

Dit hield tevens in
Leest u verder op pagina 30  
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40 jaar jeugdbiljartvereniging
“de Magneet”

Om het 40-jarig bestaan van onze jeugdafdeling
“de Magneet”te vieren willen wij u graag

uitnodigen op de receptie.

Dit zal worden gehouden:
zaterdag 27 april 2002 en is

van 1400 tot 1700 uur.

Wij zouden het erg fijn vinden als u en uw partner
hierbij aanwezig kunt zijn.

Het adres is:
Biljartvereniging OBIS - de Magneet
Kerkweg 64 A
1961 JE Heemskerk
tel: 0251 – 243458

Het bestuur OBIS – “de Magneet”



Clubblad 1 april 2002

Het volgend clubblad verschijnt op 27 mei 2002

Voorafgaand aan het 40-jarig jubileum van onze
jeugdbiljartvereniging

“de Magneet”is er in ons biljartcentrum

de Nationale Kampioenschappen
Jeugdteams A – klasse.

Wilt u de verrichtingen van deze jonge talenten
niet missen, dan bent u van harte welkom op

zondag 7 april 2002. Aanvang: 1000 uur.

Deelnemende teams zijn:
Team 1: j.b.v. Horna uit Hoorn
Team 2: j.b.v. `t Kempke uit Stein
Team 3: j.b.v. Mierlo uit Mierlo
Team 4: j.b.v. K.B.C 1911 uit Kampen

Het bestuur OBIS – “de Magneet”
dat de partijen die tegen Chris waren gespeeld kwamen te

vervallen. En Gert Lute stond weer op 0 punten, want die had van

Chris gewonnen. Ik speelde zaterdagmiddag nog 1 goede partij

tegen Willem Kerssen waarin ik, met een serie van 52 uitging. De
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laatste partij verloor ik met een acceptabel gemiddelde van Mark

Henneman. En een ervaring rijker ( ik hapte m’n eerste haring) en

een Illusie armer ging ik samen met Gert naar huis. Ik was

geplaatst met 5,50 en eindigde met 5,07 op de 4e plaats. Volgend

jaar beter, maar als de finale in de Viaanse Molen plaatsvind en er

wordt op 2 tafels gespeeld weet ik nog niet zeker of ik dan meedoe.

Hans Gosselink

Soms vraag ik me wel eens af:

Waarom geeft een antwoordapparaat geen antwoord als ik iets vraag?
Vervolg intelligentietest:
Hoe veel? Drie??
Fout, het zijn er zes- geen grapje!
Ok?
Lees het nogmaals.
De reden staat verder in het clubblad op pagina 33…maar eerst nog een keer tellen.
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Soms vraag ik mij af: Wat als je je twee keer dood

schrikt?

Nat. Voorwedstr. jeugd 1e klasse libre.

Zaterdag 16 februari reden Sander, Peter de Goede en ondergetekende

naar Vlaardingen. Onderweg namen de twee deelnemers de tegenstanders

onder de loep. Peter de Goede: voor Shyaam Poedai ben ik niet bang die

pak ik wel en bijv. Danny Molier, daar moet je voor oppassen, die is link en

ga zo maar door. Behoorlijk sufgeluld door m’n 2 passagiers bereikten we

gelukkig Vlaardingen. Vlaardingen is een gezellig stadje onder de rook van

Rotterdam. In een Gezellig café’ aan de Markt stonden 3 goede Horeman

tafels.
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Sander had weinig getraind de laatste weken i.v.m. z’n opleiding en ik

verwachtte niet teveel van hem.

Er zouden 7 deelnemers zijn maar Bram Beemster had afgebeld dus er

werd met 6 man gespeeld. De meeste deelnemers aan deze

voorwedstrijden waren oude bekende.

Sander stond aan het eind van de dag, na 3 partijen op de 2e plaats met

een moyenne van tegen de 7. Shyaam Poedai, waar je niet bang voor hoeft

te zijn stond ruim aan kop met ruim 10 moyenne, Shyaam had namelijk het

hele jaar getraind. De eerste partij ging hij met zelfs met 72 van acquit!

en in elke partij zat wel een goede serie van 60-70.

De 2e dag ging het niet lekker met Sander, hij verloor 2 partijen, o.a. van

Peter de Goede en was er met z’n kop niet bij. Ik heb, tijdens de pauze

even een wandeling met m’n vriend gemaakt en hem duidelijk gemaakt dat

ik niet naar Vlaardingen was gekomen om naar z’n..... etc. etc. Verdraaid

dat hielp dat had ik hem beter in de auto kunnen vertellen. De laatste

partij maakte Sander in 7 beurten uit en eindigde met 6 punten en een

moyenne van 6.42. Peter de Goede speelde z’n laatste partij tegen Syaam,

en was natuurlijk niet bang voor hem. Dat had je beter wel kunnen zijn

Peter. Peter mist de aquitstoot en Syaam maakt zijn 130 caramboles

in 1 beurt uit. Klasse!! Syaam eindigde op de 1e plaats met een moyenne

van rond de 14.

Hans Gosselink
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Antwoord intelligentietest:
Het menselijk brein kan het woordje “of” niet verwerken.
Ongelooflijk he?

Iemand die alle zes de “F-en” de eerste keer gelijk heeft geteld is een Genie!
Drie is normaal, minder dan drie is gewoon STOM!!!

KEN JE LAND
Maak de zinnen af door een Nederlandse plaatsnaam in te vullen:

o Er zijn vele wegen die naar Rome…………
o Het is gezellig met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik

met………………….
o De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door

zijn……………………..
o Ik probeer die kromme haak terug te buigen en nu breekt hij. Wat jammer, ik

had hem……………
o Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar nu naar

zijn………………
o Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist. Ik ben bang dat ik in

de…………………
o Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar deze keer scheelde het

weinig of hij………………..
o Ze hadden Els niet uitgenodigd op het feest, maar denk je dat het…………….
o Toen in de herberg een stevige vechtpartij had plaats gevonden, vond de

waardin bij haar thuiskomst een………………..
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o Een koekoek vroeg zich af: “waar zal ik mijn………………..”
o Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij…………………
o Monniken bidden en ridders vechten. Ik zat dan ook liever in een

monnikenkapel dan en een…………………
o Ik vind de sluis van Arnhem mooier dan de……………….
o Ans trouwde met kasteelheer Hugo. Het hele hof was het er mee eens, want

Ans was………………..
o De meeste herten lagen rustig in het gras, we zagen maar èèn……………
o Ze hoeft maar even in de zon te liggen en……………….

De uitslag komt in het volgend clubblad!!!

Als het
fietsen
gemaak
Anne J
(mijn v
jamme
de Ned
mij hee
hoorde
leuk”!
gaan, w
2 sinas
Om 11
Heelhu
Hengel
De 4e r
de hr. T
stimule
helaas
Een aa
toch w
Piet Liefting 3e

ankerkader 1e klasse 38/2

Nederlands Kampioenschap
Het volgend clubblad verschijnt op 27 mei 2002

mooi weer is pleeg ik (ondergetekende) nog wel eens een stukje te gaan
. Althans, die afspraak hadden mijn vrouw en ik op zaterdag 16 februari j.l.
t. Het liep iets anders! Zaterdagochtend om 10.45 uur , werd ik gebeld door

ager met de vraag of ik het druk had? Druk, is een groot woord zei ik, maar we
rouw en ik) gaan vanwege het mooie weer vanmiddag een stukje fietsen. Oh
r, zei Anne. Ik wilde je vragen om mee te gaan naar Hengelo waar Piet Liefting
erlandse Kampioenschappen ankerkader 38/2 1e klasse speelt. Nou, dat lijkt
l leuk, reageerde ik. Ik denk dat ik mee ga! Mijn vrouw die alleen mijn reactie
en niet kon weten waar het over ging, zei gelijk “Dat moet je doen George,

Na het telefoongesprek vertelde ik mijn vrouw waar Anne en ik naar toe zou
aarop ze spontaan wat broodjes smeerde voor de lange reis en deed er tevens

appels en een paar rolletjes snoep bij. Te gek!
uur stapte ik in de auto om naar Uitgeest te rijden waar Anne me opwachtte.
ids, en om ong. 13.00 uur arriveerden we in het biljartcentrum “Veltkamp”in
o.
onde was net van start gegaan en Piet moest het in deze partij opnemen tegen
.v.d. Wetering. We hadden gehoopt met onze aanwezigheid Piet een beetje te
ren een goede performance neer te zetten in zijn zo geliefde dicipline. Maar
(we voelden ons niet schuldig) werkte onze aanwezigheid averechts.
ntal poedels veroorzaakt door de wat moeilijke aanvangstoten, maakte Piet
at onrustig.
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Zijn strakke blik verried echter de moeilijkheidsgraad van de niet altijd even
makkelijke stootbeelden. Zittend op zijn stoel, en veelzeggend gesticulerend, gaf Piet
aan dat de beginstoten geen krijgertjes waren.
Zelfs toen hij een mooie aanvangstoot voorgeschoteld kreeg en wij stellig de indruk
hadden dat er nu een mooi staaltje van zijn biljartkunst getoond zou gaan worden in
de vorm van een mooie serie, werden onze verwachtingen jammer genoeg weer niet
vervuld. Ook deze bal werd niet gemaakt, alsof het leek of Piet tegenwind had.
“Te zacht dus”!
Waarschijnlijk creëerde Piet, ongewild, zo`n spanningsveld bij hemzelf, dat ik
geneigd was naar de weekendapotheek te gaan om wat rustgevende pilletjes voor hem
te halen. Maar gezien de snelheid waarmee zijn tegenstander de caramboles aaneen
reeg, zou dit voor Piet toch te laat geweest zijn.
Deze partij eindigde voor Piet met totaal 60 caramboles in 10 beurten. Een partij die
vrij lang in zijn (grijze) cellencomplex gegrift zal blijven. Als grenzenloze
bewonderaar gunde ik hem duidelijk wat meer!!
Na 4 ronden stond Piet op de 5e plaats, met 4 punten, een gemiddelde van 14,75 en
een hoogste serie van 136 !! Voorwaar hoopgevend !
De 5e ronde zou zo rond de klok van 4 uur aanvangen, maar dat werd ongeveer een
uurtje later. Dit was voor ons te laat en moesten we huiswaarts keren; Piet zonder
onze support achterlatend.
Na 360 km. achter de wielen en na getuigen geweest te zijn van Piet z`n 60
caramboles, kwamen we zo rond de klok van 7 uur weer veilig thuis, bij onze
zorgzame vrouwen, die reeds stonden te wachten met ons magnetronprakkie!
(lekker………..)?
Achteraf was het allemaal toch de moeite waard gebleken.
Natuurlijk belde ik Piet na afloop om te horen hoe het verder was gegaan.
Met enige trots vertelde hij dat hij de 3e plaats had behaald, een plek waar hij toch
tevreden mee was. De drie laatste partijen had Piet niet meer verloren, vertelde hij. De
motivatie en het gevoel was er weer. Twee remisepartijen, waarvan een boven de 20
en een winstpartij met 25 gemiddeld waren het resultaat. Niet slecht!!
Het bleek dat Piet de vloedgolf van onzekerheid die hem in de 4e ronde parten
speelde, achter zich had gelaten.
In de laatste partijen werd het caramboleren schijnbaar moeiteloos getoond, getuige
zijn gemiddelde en zijn 3e plek.
Onze voorzitter Wim Koelman kon onmogelijk op deze finale aanwezig zijn, maar
dat Piet een geweldige prestatie had neergezet was hem natuurlijk ten oren gekomen.
De woensdagavond, na de finale, is Piet nog eventjes in het zonnetje gezet door Wim.
Een tegoedbon viel hem ten deel, waar hij duidelijk vereerd mee was.
Piet, ik neem de vrijheid om je namens allen te feliciteren.
Knap werk!
De eindstand:
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Nr Naam Pnt Car. Brtn Alg. ge. Part.ge. h.s.

1 A. Meijer 11 1732 91 19,03 31,25 101
2 L. Keuten 10 1557 76 20,48 27,77 134
3 P. Liefting 8 1399 81 17,27 25,00 136
4 J. d. Bruin 7 1508 60 25,13 41,66 161
5 M. Verdoold 6 1315 68 19,33 41,66 84
6 H. Schmale 5 1393 72 19,34 41,66 162
7 E. v. Steenis 5 1340 76 17,63 25,00 106
8 T. v. d. Weetering 4 1105 78 14,16 25,00 67

Groeten, George.

Wie kan mij het volgende uitleggen:
Waarom noemt men het hoogst behaalde gemiddelde Particulier gemiddelde en niet
hoogste gemiddelde? Net als de hoogste serie! De hoogste serie wordt toch ook niet
Particuliere serie genoemd!
En……..als je 0 matchpunten hebt behaald, waarom wordt dan het Particulier
gemiddelde niet genoemd? Dan heb je ineens geen Particulier gemiddelde, terwijl
je zonder winstpunten best hele sterke partijen gespeeld kan hebben!
Reacties graag in de kopijbak, George.

Snackbar Oase
Kader - toernooi

Op 12-13 en 14 april a.s. wordt dit, inmiddels populaire toernooi,
in ons biljartcentrum verspeeld.

Het speelschema zal als volgd zijn:

Vrijdagavond:
1e ronde 18.30 uur 2e ronde 20.00 uur
3e ronde 21.30 uur 4e ronde 23.00 uur

Zaterdagmorgen:
5e ronde 11.00 uur 6e ronde 12.30 uur



Clubblad 1 april 2002

Het volgend clubblad verschijnt op 27 mei 2002

7e ronde 14.00 uur 8e ronde 15.30 uur
9e ronde 19.00 uur 10e ronde 20.30 uur

Zondagmorgen:
11e ronde 11.00 uur 12e ronde 12.30 uur
13e ronde 14.00 uur 14e ronde 15.30 uur

Er wordt gespeeld in vier poules van vier personen en plaatsing voor de
finalepoule gaat net als bij de voorwedstrijden.

U bent allen van harte welkom om op dit hoogstaand toernooi een
kijkje te komen nemen.
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Finale B teams Jeugd.

Deze finale werd gehouden in de Parelhof in Heerhugowaard.

Wedstrijdleider was Pim Kee de dit voortreffelijk deed. Je kon merken

dat er een nieuwe beheerder was in de Parelhof want de biljarts waren op

temperatuur.

2 Keer 4 -2 winst tegen Vennewater 1 was voor het B1 team van de

Magneet, bestaande uit Andre Kuil Dennis Ripke en Jeroen en Sander

Gosselink, voldoende om kampioen te worden van de B teams. Het team

van Vennewater bestond uit Marcel Koedijk, Stef de Wit en Roy

Haanraets. Sander speelde tegen Marcel. Sander moest 140 caramboles

tegen Marcel 80. In de ogen van de OBIS aanhangers een oneerlijke

strijd want Marcel speelde tijdens de nationale finale 3e klasse met een

moyenne van 5,17!. Toch won Sander die partij. Jeroen speelde tegen

Stef en won ook. De laatste partij van de 1e ronde tussen Andre en Roy

werd gewonnen door Andre. Die buit was binnen.

De 2e ronde: Jeroen won weer van Stef, het liep gesmeerd. Dennis werd

ingezet tegen Roy. Ze gingen gelijk op maar met slechts 2 caramboles

tekort verloor Dennis van Roy. De laatste beslissende partij tussen

Sander en Marcel. Moest ik nog even een rondje om met m’n vriend? Nee

hij keek vrolijk en vastberaden ik had er vertrouwen in. Had ik het maar

wel gedaan want het ging helemaal niet. Vast annonceerde arbiter Pim.

Sander gelooft dat nooit dus zelf maar even kijken, prima maar dan moet
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je niet met je handen aan het biljart komen! Wilt u nog even kijken vroeg

Sander. “Vast” herhaalde Pim resoluut zonder naar de ballen te kijken, je

hebt met je handen aan het biljart gezeten, doorgaan. Dat was helemaal

mis natuurlijk, gepauzeerd had Sander al dus ik kreeg geen kans meer om

even snel een Emile Ratelband peptalk op hem los te laten, ik moest

machteloos toezien hoe de een na de andere verzamelstoot misging.

Marcel maakte hier dankbaar gebruik van en won de partij.

Vennewater 1 kampioen. OBIS 1 - 2e. De finale wordt medio april door

OBIS georganiseerd. Er zit een kans in dat Magneet 1 als beste 2e toch

mee mag doen. Duimen op elkaar.

De 2e domper kwam er snel achteraan. Toen we naar de auto toeliepen

kwam Jeroen erachter dat hij z’n portemonnee op tafel had laten liggen.

Weg dus!! Wij hadden het idee dat iemand hem per ongeluk had

meegenomen of misschien verstopt had en ons ‘s avonds zou bellen. We

moeten nog gebeld worden, die portemonnee is gejat door ?? Buit: 5 euro.

Schade: OV: kaart 37 euro, ID kaart 50 euro, portemonnee: 10 euro,

studentenkaart: 10 euro. Ik vindt dit onbegrijpelijk! en ik hoop nog steeds

dat ik het mis heb en dat er iemand belt dat hij hem per ongeluk in z’n zak

heeft gestoken.

Hans Gosselink

Gezegde:
De glans van juwelen wordt bepaald door het licht dat er op schijnt.
Indeling speeldagen:

Maandagmid. 12.00 u – 17.30 u
Recreatiebiljarten
(4 tafels beschikbaar)

Maandagav. Vanaf 19.00 u
Voorwedstrijden / kaderteams
(4 tafels beschikbaar)

Dinsdagmid. 12,00 u – 17.30 u 4 tafels vrij biljarten.

Dinsdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Woensdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams
(3 tafels bischikbaar – èèn vrij)
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Woensdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels bischikbaar)

Donderdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatie kader biljarten
(2 tafels beschikbaar – 2 vrij)

Donderdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Vrijdagmid. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams (sept. t/m april)
(4 tafels beschikbaar)

Vrijdagav. 18.30 u – 22.30 u
Clubavond “de Magneet”
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagocht.
Vrij biljarten
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagmid.
Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaaar)

Zondagocht.-
Middag

Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaar)

* Indien er gèèn wedstrijden, noch andere activiteiten in het gebouw plaatsvinden,
georganiseerd door of met medeweten van het bestuur!



Clubblad 1 april 2002

Het volgend clubblad verschijnt op 27 mei 2002

23 februari 2002

Ontmoeting tussen de woensdagavondgroep

en leden van Onder Ons uit Castricum

(winst voor OBIS !)

Vanaf halfacht werd er op vier tafels gestreden met in totaal 24

spelers in 3 ronden om de wisselbokaal (die er niet was) en om de

sportieve eer in een gezellige sfeer.

De moyennes waren bekend en het spelletje kader of libre kon beginnen.

De caramboles waren gebaseerd op de KNBB aantallen bij

voorwedstrijden.

Zo moest Desiree in haar partij tegen Jan Hemmer 60 caramboles

maken. Hoewel ze er tegen opzag was dat tijdens de partij totaal niet te

merken. Ze maakte een opvallende serie van 16. Jan liet zich door Desiree
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inspireren en nadat Desiree de partij had uitgemaakt wist hij nog remise

te maken.

Ook Jaap Ripke dacht met 200 caramboles te maken dat er spraken was

van omkoping door Jan Veldt maar hij streed als vanouds en pakte de

winst in 14 beurten, een 2e klasse kader 38/2 waardig !!

Sjaak Strik had in Cees Liefting van tevoren een geduchte tegenstander

maar Cees kon tegen het gedegen spel van Sjaak niets inbrengen. In 16

beurten had Sjaak zijn 150 punten gemaakt en speelde dus ruim 9 en dat

werd gevierd met een lekker schrobberlaartje.

Nico de Groot (100 car.) speelde tegen Martin Bakker (130 car.) meer

tegen zichzelf dan tegen zijn tegenstander. Na 11 beurten was de stand

24 om 76. Na 20 beurten kwam Nico dan toch op dreef en in een mindere

partij was Nico in 36 beurten uit.

Jos Limmen had na 7 beurten nog weinig gepresteerd en gelukkig hervond

hij zich in de 8ste beurt met een serie van 17. Zijn tegenstander Frans

Lute liet met series van 11,12 en 13 toch Jos achter zich maar in 30

beurten was Jos uit (80 car.) en Frans bleef steken op 4 caramboles (96).

Frank Sinkeldam wist dat hij tegen Willem Schermer alles uit de kast

moest halen. Met steun van het publiek had hij na 9 beurten 140

caramboles (en nog tien). Willem toonde een prima mentaliteit door

daarna een serie van 100 te maken en uit was hij (180 libre).

John Tiecken z’n partij tegen Cees Groenland had een gelijkmatig verloop

tot in de 21e beurt John op een flinke voorsprong kwam door een serie

van 16. De beurt daarna was John uit en de voorsprong van OBIS werd

weer groter!

Ondanks dat Willem Burger kon rekenen op veel steun uit het publiek

stelde hij in z’n partij tegen Willem Kerssens teleur. 89 punten in 25

beurten is beneden zijn nivo. Gelukkig dat zijn humeur daar niet onder te

lijden heeft.

Ook Huig v.d. Bent had tegen Ber Veldt niet veel in te brengen. Ber was

snel uit in 14 beurten.

John Mol mocht als gastspeler en toekomstig woensdagavondlid zijn

talent laten zien tegen Joop v.d Molen. Beide spelers moesten er 130.

Het was een spannende partij met een onverwachte wending.
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John presteerde het om in de 11 beurt met een serie van 31 tot bijna op

de gelijke hoogte te komen als Joop (123-128). Met Joop aan stoot gaf ik

weinig meer om de kansen van John. Joop miste en gaf uiteindelijk met

nog 1 carambole te gaan de partij na weer een ongelukkige bal de partij

uit handen en John won in 14 beurten.

Normaal speelt Jeroen Beentjes tegen de sterkste van Onder Ons (Cock

van ’t Hoof ) maar met Cock tegen Vincent kreeg deze ontmoeting nog

een fantastisch slot.

Voor Jeroen maakt het overigens weinig uit wie z’n tegenstander is.

Tegen Ab Schuit (130 car.) maakte hij weer regelmatig een serie van 50

en 40 caramboles en met ook nog drie poedels eindigde de partij in winst

voor Jeroen in 12 beurten.

Zoals gezegd de laatste partij (kader 38/2) ging tussen Vincent Veldt

(200 car.) en Cock van ’t Hoof (250 car.)

Vincent is duidelijk in vorm. Op de clubavond speelt hij z’n partijen nu

vaak binnen de 10 beurten uit. Cock voelde zich tegen Vincent in z’n

element. Hij scoorde in de 5e beurt een serie van 105 en op dat moment

was de stand voor hem 196-61. Na de zevende beurt was de stand 116 om

235 en kon Onder Ons bijna weer winstpunten inboeken. Maar……. Met een

geweldige slotserie van 84 maakte Vincent de partij uit en de nabeurt

bracht Cock maar 1 carambole verder.

De eindstand kwam daarmee op 17 punten voor OBIS en 7 voor Onder

Ons. Het feest kon beginnen !!!

Natuurlijk werd eerst de avond met de uitslag en enkele lovende woorden

afgesloten. Jan Veldt die de wisselbokaal nog speciaal zal komen brengen,

deed nog een beroep op zijn clubleden om hem af te lossen van zijn taak

voor de volgende ontmoetingen bij Onder Ons.

Frank leefde zich daarna uit als diskjockey en deze geslaagde avond

duurde nog tot in de kleine uurtjes.

Groetjes, Frank Sinkeldam
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Beste mensen,

Als u komt biljarten in ons mooie OBIS-gebouw en u heeft geen
eigen keu op dat moment bij u, gebruik dan een keu uit het rek!!
Het is namelijk gebleken dat er keuen uit het keuenhok van andere
spelers worden gebruikt (geleend?).
Al eens eerder is er een topeind gemist en staan er foudraals open.
Voor de desbetreffende eigenaar zeer onprettig dit te
ontdekken.
Blijf dus met uw (poten)

(fikken)
(jatten) “handen” van andermans spullen

af !!!!

Bedankt, het bestuur.
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Persoonlijke Kampioenschappen bnd. st. 4e klasse.
Ed Beentjes heeft te kennen gegeven dat hij goed door de

voorwedstrijden is gekomen.

Met een hoogste serie van 8 en een particulier moyenne van 2,10 is Ed een

tevreden man.

Zijn eindmoyenne is 1,30 met 6 matchpunten.

Een minpuntje voor Ed is dat Ben de Ruyter hem in de eerste ronde heeft

verslagen. Inmiddels is Ed daar wel overheen!!
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Korte beurten festival van 16 januari t/m 4 maart 2002-03-14

Vincent Veldt:
In het nieuwe jaar 2002 begon vincent uitstekend. Na een wat mindere perioden
maakte hij met series van 46-32 en 74 zijn partij in 8 beurten = gemiddeld 22,50 uit.
Ga zo door, Vincent.
En Vincent gaat door. Een clubavond later is het opnieuw raak! Weer in 8 beurten uit,
dus weer 22,50 gemiddeld. Goed voor zijn zelfvertrouwen, daar de voorwedstrijden
landelijk jeugd kader voor de deur staan, waarbij wij je veel succes wensen!

Jeroen Beentjes:
Komt opnieuw in de picture. Nu werd Jos Scheffer geslachtofferd. Met series van
achtereenvolgens 50, 47 en 30 had Jeroen de klus geklaard.
Kader 57/2, 200 caramboles in 8 beurten = 25 gemiddeld!

Jaap Ripke:
`t Heeft even geduurd, maar Jaap is er weer. Met een uitstekende slotserie van 81
kwamen in 7 beurten de 180 caramboles = 25,71 gemiddeld tot stand. De vorm is
terug……..

Vencent Veldt:
Op de valreep van de sluitingsdatum van deze periode, haalt Vinccnt opnieuw fors
uit. Na zijn kader jeugd voorwedstrijden is hij in een bloedvorm en dat kwam Anne
aan de weet. Hij gunde hemzelf en Anne slechts 6 beurten = 30 kader 38/2. Hèèl knap
gedaan en technisch perfect! Proficiat!
Het gebeurde niet op de clubavond, maar is het vermelden beslist waard.
In de landelijke kader competitie ging Vincent in 1 beurt uit!!! Te maken:
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125 kader 38/2 = 125 gemiddeld. Chapeau, kanjer!!!!!
Met sportgroetjes,
Brè-Ja

Zondag 10 maart 2002;

- Ik zou natuurlijk net als elke zondagmorgen om half tien op de

tennisbaan kunnen gaan staan om tegen de geelgekleurde ballen te

gaan slaan

- En…

- Ik zou ook om een uur of twee met mijn penningmeestertasje naar

de Vlotter kunnen gaan om de wedstrijd ADO 20 – Hollandia gade

te slaan

- En…

- Ik zou ook vanmiddag met een vrijkaartje naar de Arena kunnen

gaan om de Graafschap door Ajax te zien gaan verslaan

- Maar…

- Nee, ik heb dat allemaal aan mij voorbij laten gaan, omdat ik een

uitnodiging heb gekregen om een gezellige dag te hebben in ons

OBIS-lokaal.

Er wordt vandaag namelijk voor bestuursleden en medewerkers een toernooi
georganiseerd met als motto “Tien Van Rood”.
Om half elf Klinkt “Bruinisze” en na een “gemeubileerd” bakkie worden er 24 keu’s
uit hun verpakking gehaald.
Verdeeld over 4 poules wordt door menigeen ervaren, dat alleen van rood spelen toch
wel een heel ander spelletje is.
Complimenten en hoongelach wisselen dan ook net zo makkelijk af maar toch gaat
iedereen verbeten op jacht naar zijn eigen aantal te maken punten.
Vermakelijk is dat zich wenkbrouwen fronsen als op tafel 4 Gerard Smit
onmiddellijk na de begintrekstoot van de arbiter hoort: En Nog Vijf !
Op tafel 2 poedelt Nico Mongeluzzi 3 keer, maakt in de 4e beurt een serie van 11 en
maakt in de 5e beurt de partij uit en laat Jan Deen met 1 punt verbaasd achter.
Deze hoogste serie wordt even later door Frank Sinkeldam op tafel 1 geëvenaard.
De Japen Aardenburg en Lubbers poedelen beide de eerste beurt. Jaap Aardenburg
krijt voor de tweede keer en maakt 1 punt en mag het rek opzoeken, want Jaap
Lubbers maakt de partij in de tweede beurt in een keer uit.
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Naast deze hoogtepunten verging het Cor de Heer op een bepaald moment wat minder
door in een partij 21 beurten te gebruiken.
Als verzachtende omstandigheid voerde hij aan, dat hij invalster Yvonne de Groot
instructie gaf om haar vingers beter te gebruiken, om daarmee een mooi boogje te
kunnen maken om vervolgens de stoot beter te kunnen plaatsen, hetgeen haar
vervolgens uitstekend afging.
Het was kortom een zeer geslaagde dag waar de lach de boventoon voerde, mede door
de voortreffelijke organisatie, die het aan de natjes en droogjes niet liet ontbreken.
Sportieve winnaar van de dag werd tenslotte Leon Wezepoel. Hij werd
verblijd met een fraai toepasselijk, door Paul Visser vervaardigd, kunstwerk.
Dank voor iedereen, die aan dit evenement heeft meegewerkt is zeker op zijn plaats
en als het om de kwaliteit van de, voor iedere deelnemer beschikbare, bos tulpen gaat
dan willen wij Die-meer.

Wim van Tunen.

Lopend buffet

Een feestganger liep voor de vierde keer met zijn bord naar het buffet.
“Geneer jij je niet, vroeg zijn vrouw. “ Helemaal niet”zei hij, ik zeg telkens
dat het voor jou is.
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Wat zegt de ene haan tegen de ander?
(uitslsag in het volgend clubblad)
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Heeft u kopij voor het clubblad?
jacetwillemshoeve@hetnet.nl

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

Soms vraag ik me af:
Wat is de snelheid van het duister?
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Vrijwilliger zijn…………

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

Maar niet te koop

Is positief denken

Is positief doen

Met als enig doel

Voor jezelf en de ander

Een goed gevoel.

Soms vraag ik me gewoon af:

*Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is?
*Wat doen militairen in een burgeroorlog?
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Heeft U dit blad gelezen?
En las U alles goed?

Zag U de advertendties?
Dan weet U waar U kopen moet.

Want al onze adverteerders,
`t Is goed dat U dit weet,

mogen terdege merken,
dat u hen niet vergeet!!!

Allen die zo vriendelijk waren kopij voor dit

clubblad te leveren, hèèl hartelijk bedankt.
Hopelijk kan ik de volgende keer weer op Uw medewerking
rekenen.

De redactie.


