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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
: 0616144222

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: Leon Wezepoel, Nico Mongelluzzi, Jan de Wildt

Jan Keus en Micha Tiecken.
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Beste clubgenoten,

We hebben weer een gezellig en spannend begin van het nieuwe
seizoen gehad. Zowel het Beste Twaalf als het Knock-out tournooi
zijn weer een grandioos succes geworden. Maar dat kan ook haast
niet anders met zoveel vrijwilligers die er alles aan doen om het
iedereen naar de zin te maken. Dames en heren hiervoor wil ik jullie
allen hartelijk bedanken!

Nu op naar de voorwedstrijden en finales. De eerste maanden van
het seizoen zijn zeer succesvol geweest vergeleken bij vorig jaar.
Het heeft nu al de nodige kampioenen opgeleverd.

3de klas driebanden klein
Ed Beentjes plaatste zich voor de disstrictsfinale, waar het er nog
spannend aan toe ging, maar Ed moest met een tweede plaats
genoegen nemen. Ed, van harte gefeliciteerd!

2de klas driebanden klein
John Tiecken eindigde als eerste in de districtsfinale en werd
uitgenodigd voor het gewestelijk kampioenschap in Breezand.
John eindigde hier op moyenne als 2de! Van harte gefeliciteerd !

En dan onze jeugdleider Leon Wezepoel. Hij plaatste zich voor de
5de klas libre district Alkmaar waarvoor de finale gespeeld werd bij
de gebroeders Veldt/Onder Ons in Castricum. Het was een gezellige
en spannende finale op zaterdagavond, waarbij nog 5 spelers kans
maakten op de eerste plaats. Leon ging er met de eerste plaats
vandoor,en als kampioen werd hij uitgenodigd om eind november in
Zandwerven zijn titel te komen verdedigen. Leon van harte
gefeliciteerd en alvast veel succes in het gewest!.

Onze penningmeester en jeugdleider Jaap Ripke plaatste zich voor
het nationaal kampioenschap 3de klas kader 38/2 in Deventer. Jaap
eindigde hier als vijfde, gesteund door aardig wat supporters. Jaap
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hierbij gefeliciteerd, en we hopen dat je na je knie operatie weer
gauw je biljartprestaties kunt leveren!

4de klas libre finale bij OBIS,. Als eerste plaatste zich Ben Lammers
en als derde Henk Beentjes. Als derde reserve kwam Jaap Klingeler
niet aan bod om mee te spelen. Het werd een spannende finale met
twee OBIS leden, waarvan Henk Beentjes eerste werd. Hij mag dus
deelnemen aan de gewestelijke finale op 6, 7 en 8 december bij de
Viaanse Molen in Alkmaar. Dus OBIS leden dit is een mooie kans
om hem te supporten! Henk, veel succes.

Bij de voorwedstrijden 3de klas libre heeft Henk Welboren zich
geplaatst voor de finale bij Moeras en wel in week 47.
We hopen op nog een kampioen, maar meer hierover lezen jullie op
het PUBLICATIEBORD.
Bij deze wil ik graag wat aanhalen betreffende het publicatiebord.
Beste mensen, zouden jullie alsjeblieft niet zelf uitslagen en brieven
van het bord willen verwijderen en/of toevoegen. Hiervoor zijn
aangesteld George Jacet , Anne Jager en Henk Lammers. Is er iets
wat je op het publicatie bord kwijt wilt, meld dit dan bij een van de
betreffende personen. Bij voorbaat dank!

Verder moet ik helaas constateren dat het met Cor Mol wat zeuren
blijft. Cor in de heup, Cor uit de heup. Cor ik hoop dat ze je nu eens
aan goed materiaal helpen, zodat de brandweer niet meer op
zondagochtend voor je uit hoeft te rukken, en we elkaar ook weer
wat vaker op de clubavonden zien! Ons dinsdagavondlid Ben
Beentjes heeft weer de nodige rugklachten, waarvan ik
hoop dat er snel wat verbetering optreedt, zodat we je weer op de
club- avond mee kunt doen.
Ook zijn er enkele leden die moeite hebben met fietsen.
De een komt er beter vanaf als de ander, maar voor Jan Lammers
eindigdehet helaas met een beenbreuk. Jan, beterschap en we hopen
je snel weer aan de biljarttafel te ontmoeten.
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Nu wil ik eerst even wat goedmaken ( dat ben ik na het Knock-out
tournooi vergeten ). GERARD ELST , 73 jaar, de man die wederom
heeft gezorgd voor een bar gezellig en spannend Knock-out tournooi,
met schitterende prijzen en een veel te lang slotwoord. Die man
verdient een grote pluim.Zoals hij wederom gezorgd heeft dat de
geluidsinstallatie geplaatst werd en zelf alle aansluitingen en kabels
netjes heeft weggewerkt. Gerard, het geluid doet het prima! Ik zou
hier nog wel een busreisje voor over hebben, misschien Breda???
Groetjes Wim

Als laatste kan ik jullie melden dat bestuur, comissie kleding en de
activiteiten commissie druk in de weer zijn om de leden op de
volgende jaarvergadering uitgebreid te kunnen informern over de
nodige activiteiten, outfit Obis en jubileum 40 jaar OBIS.
Ik wens iedereen fijne feestdagen toe, en goede prestaties op het
biljart! Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie,

Van jullie voorzitter

Wim Koelman
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Van de redactie

Voor u ligt alweer het 2e clubblad van dit biljartseizoen.
Ik heb me afgelopen tijd opnieuw gebogen
over de inhoud van dit blad.
Naast de terugkerende rubrieken zoals het
voorwoord van de voorzitter, het korte
beurtenfestival van Jaap Bregman, een puzzeltje,
standen enz., zijn er weer een paar verslagen van
districts-en gewestelijke finales en van het
knock-outtoernooi binnen gekomen.
Verder is er wederom bruikbare kopij ingestuurd
die ik dankbaar kon gebruiken voor dit clubblad.
Het geheel overziend, en gezien de positieve reacties van verschillende
clubleden, kan ik stellen dat ik op de goede weg ben en van plan ben deze
ingeslagen weg te blijven volgen!
Volgens mij is het dan ook niet ondenkbaar dat u geïnspireerd raakt door de
verslagen in dit blad en zet het u mogelijk aan om zelf eens mee te doen
met voorwedstrijden in ons district of misschien motiveert het u wel om
naar `n finale te gaan kijken als er een clubgenoot een finaleplaats heeft
behaald. Dit wordt altijd zéér gewaardeerd!!!!
Wat voor mij en natuurlijk voor de leden en de sponsors heel belangrijk is,
is dat iedereen het prettig vindt om het clubblad te lezen. Dit is alleen te
realiseren als er voldoende kopij voor handen is. Daarnaast sta ik altijd
open voor uw advies en nieuwe ideeën………
Ik zou zeggen: “als er bij u nu iets gaat borrelen”, wees niet te bescheiden
en stuur uw biljartbelevenissen o.i.d. dan gerust eens in. Er wordt door mij
niet gecensureerd, waardoor alles wat binnen komt ook écht en zuiver
wordt afgedrukt in ons clubblad. Goed hé?!
Uiteindelijk is het een blad vóór u maar ook dóór u!!!!!

Tot slot wil ik u bedanken voor uw bijdrage aan dit clubblad en ik ga er
vanuit dat u mij blijft steunen met uw kopij zodat ik nog heel lang lol in het
tijdvretend vervaardigen van ons clubblad mag hebben.

Groeten, George Jacet.
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Overzicht contributie van
1 januari t/m 31 december 2003

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 recreatiecompetitie teams niet OBIS-leden € 25,00

Inschrijfgeld deelname PK-nationaal Per spelsoort € 12,00
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

De inschrijfkosten PK's voor het seizoen 2003 / 2004, volgens
bovenstaande tabel, mag u in augustus bij inschrijving overmaken.

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

Begin januari 2003 krijgt u van de penningmeester een rekening
toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
De penningmeesters

Greet Lammers en Jaap Ripke
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Teamwedstrijden op woensdagmiddag, met
daaraan gekoppeld de te betalen contributie.

Op woensdag 11 September 2002 heeft Jaap Ripke namens het bestuur
tekst en uitleg gegeven over de te betalen contributie voor de
woensdagmiddag teams. Afgesproken is dat ieder OBIS lid vanaf nu € 15
gaat betalen en een niet OBIS lid € 25. Dat de woensdagmiddag alle vier de
tafels mag gebruiken van september tot en met mei. In die periode kan er
dus niet meer op woensdagmiddag vrij gebiljart of getraind worden. En dat
er voor deze competitie door de vereniging OBIS prijzen beschikbaar
worden gesteld. Een eerstvolgende verhoging van de contributie of
barprijzen zal vanaf nu ook eerst in de jaarvergadering besproken worden
en kunnen de leden hierover zoals vanouds hun stem uitbrengen. Helaas is
bij het overzicht contributie in ons clubblad het voorstel van het bestuur
direct meegenomen alvorens het eerst met u te bespreken. Nogmaals onze
excuses hiervoor.
GR. Jaap Ripke
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Het knock-outtoernooi
om de Joop Schouws Memorial 2002

Het is alweer bijna een jaar geleden, tijdens het vorig toernooi, dat ik
Hennie Schouws vroeg of ze een stukje wilde schrijven over het
hierboven vermeld knock-outtoernooi. Nou, je belt me maar, zei ze
met een aandoenlijke lach op haar gezicht.
Ik heb Hennie toen beloofd dat ik haar op tijd zal bellen, zodat ze alle
gelegenheid zou hebben erover na te denken en dan af en toe wat tijd
zou kunnen besteden om wat op papier te zetten.
Dit jaar heb ik Hennie zeer op tijd en wel op 12 september 2002
gebeld. Ik hoopte dat Hennie heel enthousiast zou reageren op mijn
verzoek een verslagje te schrijven. Ze reageerde ook heel
enthousiast, met de woorden:
“George, ik heb het heel druk met mijn studie; ik moet nog een
scriptie schrijven en heb veel gesprekken met een groep mensen (12
personen) en ik moet alles nog op papier zetten”.
Nee George, je bent heel lief, maar je kan de pot op, ik zou mezelf
te veel belasten en dat wil ik voorkomen!
Ik heb het nogmaals geprobeerd door Hennie erop te wijzen dat ik
heel wat positieve reacties heb gehad op haar vorige verslag in ons
clubblad. Ze reageerde heel assertief met de mededeling dat ook
slijmen niet zou helpen…….
Uiteindelijk wist ik toch een kleine opening te forceren en Hennie
vertelde dat haar schoonzusje misschien wel zou willen helpen een
verhaaltje te schrijven?
Tot slot heb ik Hennie er van overtuigd dat ik haar aanwezigheid
tijdens het Knock-outtoernooi al zeer op prijs zou stellen.
Die zekerheid gaf ze wel……….. En….. om eerlijk te zijn……….
Eigenlijk is haar aanwezigheid met de familie al fantastisch.
Wat wil ik nog meer? Waar zeur ik toch over?

Groetjes, George
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Het

Knock-
out

Toernooi
Op maandag 7 oktober begon het Knock

Out toernooi om de Joop Schouws Memorial
met in totaal 64 deelnemers. Omdat mijn tegenstander ziek
was en dus niet kon komen, kwam ik meteen al een ronde
verder. Na de eerste ronde op maandag en dinsdag werd er
op woensdag de tweede ronde verspeeld. Mijn tegenstander
werd Ron de Ruijter.
Gerard Elst dropte ons op tafel vier. Niet mijn meest favoriete
tafel. Ik vind het altijd wel leuk om op tafel twee of drie te spelen,
want dan kun je ook nog een beetje bekijken wat er op de andere
tafels gebeurt. Maar goed, met Jeroen en Kees Beentjes als teller en
schrijver werd het toch nog een gezellige boel. Hoewel ze behoorlijk
hun best deden mij er uit te lullen, wat in eerste instantie nog aardig
lukte ook, wist ik toch nog te winnen in 11 beurten.
Teamgenoot Jeroen Beentjes verloor helaas van Piet Koper. Jammer
voor Jeroen, maar dan kon hij komend weekend toch eindelijk eens
zijn spullen verhuizen. Toch vond ik het wel jammer, want de
mogelijkheid om beide eventueel in de finale te komen was daarmee
verkeken. Maar zover was het nog niet, want eerst moest zaterdag
nog gespeeld worden.

Zaterdag trof ik Kees Beentjes. Na een moeizaam begin van zowel
Kees als mij, begon het op een gegeven moment toch wat beter te
lopen. Met een paar series op het eind wist ik ook deze partij
winnend af te sluiten. De finale was bereikt en daarmee was mijn
toernooi eigenlijk al geslaagd. Uit voorgaande jaren wist ik dat de
zondag altijd een druk bezochte speeldag is, waar ook altijd de
familie Schouws aanwezig is en als speler geeft dat toch een extra
kick om voor zo’n groot publiek te spelen, of je nu wint of verliest.



Kopij voor het volgend clubblad kan tot 15 januari 2003 ingeleverd worden!

Pagina 11

Maar toch was ik vast besloten zo hoog mogelijk te eindigen, ik heb
nu eenmaal een hekel aan verliezen.

Met Henk Palm, Anne Jager, Willem van Weert, Gerardus Bruins,
Jaap Aardenburg, Gerard van Kordenoordt, Arnon Mantel en
ondergetekende begonnen wij op zondag aan de finale. Als eerste
trof ik Willem van Weert. Ik had al vaker tegen hem gespeeld en ik
wist al dat het niet makkelijk zou worden. Dit bleek ook nu weer. Na
een redelijke eerste helft van de partij zakte het hele gevoel weg en
moest ik echt hard werken voor de resterende 80 punten. Dit duurde
tot de twintigste beurt. Toch wat teveel beurten, maar wel winnend
afgesloten. Weer een stukje dichter bij de eerste plaats.
De volgende tegenstander was Arnon Mantel. Indien ik deze partij
zou winnen, zou ik in de finale komen. Met de slechte partij nog in
mijn achterhoofd hoopte ik maar dat het nu weer wat beter zou gaan.
Dit was gelukkig ook zo en in twaalf beurten was ik uit. Hoewel ik
helemaal bezig was met mijn eigen partij ontging het mij toch niet
dat op de tafel naast ons de spanning hoog opliep in een partij tussen
Anne en Gerardus. Dat een gelijkmakende beurt ook werkelijk dient
om gelijk te maken bewezen zij tot twee keer toe. Eerst in de
officiële partij en daarna in de zogenaamde barrage waarbij beide
spelers 10 % van de te maken caramboles moesten. Uiteindelijk
kwam Anne als sterkste uit de bus. Overigens wist Gerardus het ook
in de laatste partij voor elkaar te krijgen het uit te laten draaien op
een gelijkspel. Het publiek vond het allemaal prachtig.

De finale
De laatste ronde van het toernooi begon met een klein stukje show.
Onder begeleiding van opzwepende muziek, “The Final
Countdown,” en aankondiging van Gerard Elst werden de spelers de
zaal ingeloodst. Ik speelde tegen Henk Palm. Hoe zou het gaan?
Eerder in het toernooi had Henk ook al een hele goede partij in
slechts acht beurten. Als hij dat weer zou doen zou het toch wel erg
moeilijk worden voor mij. Henk kwam helaas niet goed in de
wedstrijd, ondanks luide support vanuit de zaal. Na 15 beurten had ik
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mijn punten bij elkaar en mocht ik mij winnaar noemen van het
knock-out toernooi.
Hierna volgde de prijsuitreiking, waarin Hennie Schouws weer een
groot aandeel had. Verschillende mensen werden door haar bedankt
en toegesproken en bij een ieder wist ze wel een leuk verhaaltje te
vertellen. Verder werden de spelers weer rijkelijk toebedeeld met
prijzen en vele lovende woorden naar barmensen, tellers, schrijvers,
sponsors, supporters enz. werden gesproken. Om 7 uur werd het
toernooi afgesloten.

Iedereen die meegewerkt heeft aan dit toernooi in wat voor vorm dan
ook, nogmaals hartelijk dank. En volgend jaar doe ik zeker weer
mee!

Vincent Veldt

De meeste mensen zullen het wel vergeten zijn, of weet u het nog?
Hieronder de voorgaande winnaars:
In 1988: Jan de Wildt in 1989: Henk Lammers
In 1990: Bank Koelman in 1991: John Mol
In 1992: Piet Kops in 1993: Piet v.d. Meij
In 1994: Cor de Heer in 1995: Joop Schouws
In 1996: Arnon Mantel in 1997: Banc Beentjes
In 1998: Cor de Heer in 1999: Jeroen Beentjes
In 2000: Marcel Smit in 2001: Jeroen Beentjes
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HENK GERARDUS

ANNE

WIM
GERARD

VINCENT

ARNON JAAP

Randverschijnselen rond het KNOCK OUT TOERNOOI 2002.

Wij moesten maar eens op de ledenvergadering Henny Schouws
voordragen om voortaan de afsluiting van finales te doen.
Sorry Wim , maar zoals zij dat op de finale-dag van het Knock out
toernooi heeft gedaan is niet te evenaren. Een bijzondere uitstraling
en een prettige stem en geeft ook nog presenties weg!
Alleen daarom al zou je je inschrijven voor een toernooi dat bij OBIS
gespeeld gaat worden.
Dit is , Wim , maar een grapje. Maar je moet erkennen dat Henny het
op een voortreffelijke wijze haar woordje heeft gedaan. Een
compliment is hier zeker op zijn plaats!
Voor Gerard Elst was het alweer de 15e keer dat hij de “ touwtjes “ in
handen had. En hoe! Het lijkt wel of alles vanzelfsprekend is wat hij
doet. Maar ik kan u verzekeren dat er heel veel werk en tijd achter
zit om dit “ spektakel “ te doen slagen.
Volgend jaar de laatste keer voor Gerard , dat heeft hij reeds
aangekondigd , maar in ons hart hopen wij dat hij nog een paar
jaartjes er tegenaan plakt.
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Gerard , en ik mag dat wel namens alle leden van de vereniging
zeggen , hartelijk dank voor alles wat je dit jaar weer voor ons hebt
gedaan. Geen veer in je k… maar een pluim op je hoed!
Van alle kanten hoor je dat het Knock out toernooi het mooiste
toernooi van OBIS is. En wie tijdens de speeldagen de biljartzaal
heeft betreden , en dat waren er zeer veel ( zondag tijdens de finale
leek het wel of half Heemskerk naar OBIS was gekomen) , kunnen
dat alleen maar beamen.
Voor de spelers is dat natuurlijk geweldig. Een stimulans voor hen
om te laten zien wat zij in de jaren“ geleerd “ hebben.
Ook namens de spelers wil ik alle mensen (supporters ) bedanken
voor hun komst naar onze prachtige akkomodatie. Het was grootst!
Ja, en dan de prijzen. Als u toevallig tijdens de speeldagen een “
blik “ in de bestuurskamer had geworpen had u uw ogen uitgekeken.
Een overvloed van prijzen waren op de grond en elders uitgestald.
Zelfs Gerard Elst was er beduusd van. Hij vroeg dan ook , tijdens
zijn woordje , volgend jaar wat minder te sponsoren , maar dat hij ,
volgens onze voorzitter , niet moeten zeggen.
Maar ik kan u verzekeren dat volgend jaar het “ prijzenpakket “ weer
geweldig zal zijn.
Ook daarvoor onze hartelijke dank aan alle gulle gevers.
Speciaal vermeld ik nog , misschien heeft Vincent Veldt het in zijn
verslag al genoemd , de blijvende herinnering , een ingelijste foto
van de wisseltrofee door Marcel Smit aangeboden , dat in het vervolg
aan de winnaar van dit toernooi , tegen inlevering van de wisseltrofee
wordt gegeven. Marcel , het was prachtig!
Zoals u allen wel gemerkt zult hebben was radio Heemkskerk ook op
locatie. De volgende dag ( maandag dus ) heb ik het interview met
Vincent gehoord. Tijdens het toernooi was hij heel rustig maar in de
partij tegen Wim van Weert kreeg hij wat kriebels.
Hij werd door de reporter geprezen om zijn spel en dat was terecht.
Ik besluit dan ook Vincent nogmaals van harte te feliciteren , wij
hebben allemaal genoten van je spel.
Een terechte winnaar dus!
Henk Palm.
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Geachte heer Jacet,
Onderstaand het toegezegde stukje voor het OBIS-clubblad.

Driebergen, 16 oktober 2002.
Beste, lieve mensen van OBIS,
Graag wil ik u, mede namens mijn echtgenoot, allen even berichten
dat wij het zeer op prijs stellen -nu alweer voor het vijfde jaar- zo
hartelijk en gastvrij te worden ontvangen door uw biljartvereniging
OBIS bij gelegenheid van de uitreiking van de Joop Schouws-
memorial aan de winnaar van uw jaarlijkse knock-out toernooi.
Ofschoon wij beiden verre van deskundig zijn op het gebied van de
biljartsport vinden wij het ieder jaar weer knap te zien hoe de
enthousiaste deelnemers, allemaal van verschillende klasse, op
spannende en toch ook ontspannen wijze de onderlinge strijd
aangaan zowel in het libre als in het kaderspel.
Het spelen met een handicap maakt het voor een ieder mogelijk de
prijs te winnen.
Fijn om daar naar te mogen kijken.
Wat ons daarnaast in het bijzonder treft is de goede en warme sfeer
die onder elkaar heerst en het vele werk dat door talloze vrijwilligers
verzet wordt.
Een pluim op uw aller hoed.
Met vriendelijk groeten en hopelijk tot volgend jaar,
Nel Braakman- van Asselt, zus van Henny Schouws- van Asselt.

Slagerij
Theo de Roode

Sponsor van OBIS – de Magneet.

De gemiddelde leeftijd van onze leden (135) is: 50,724 jaar!!
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Het Knock-Outtoernooi
Hoeveel had ik er goed?

Op veler verzoek hier de uitslag winscore. Het goede rijtje is:
2-3-6-7-9-11-14-15-17-20-22-24-26-27-30

5 goed: B. Koelman-B. Looyenga jr.
6 goed: J. Tiecken-M. Tiecken 2 keer- W. Koelman
7 goed: J. Limmen-J. Kranendonk- N.v.Tunen-R.Bart -

M. Tiecken- M.Bart 2 keer- J.Beentjes 2 keer -
H.Welboren jr. 2 keer - H. en J. Gosselink-H.Ros-Sj.
Koelman-H.Beentjes-M. Smit- Jh Tiecken en C. Mol

8 goed: B. Koelman- H.Beentjes- D. Smit- A. Jager- K.
Beentjes- M. Tiecken – S. Jorritsma- J. Nijsen- G. Elst-
V. Veldt 2 keer- J. Scheffer- A en H. Palm- P. Karsten-
R.d. Ruyter.

9 goed: S.Mol 2 keer- S. Jorritsma- J. Keus- Sj. Koelman- H.
Lammers- F. Nijsen- H. Ros- G. Elst- J. Limmen- C.
Liefting- L. Wezepoel- C. Mol- J. Kranendonk- H.
Palm- J. Bregman.

10 goed: W.v. Tunen- C.d. Heer- D. Smit- H. Welboren sr.- A.
Jager- P.v.d. Mey 2 keer- W. Koelman- B.d.Ruyter- N.
Mongelluzzi- A.d. Ruyter 2 keer- P. Karsten- R.d.
Ruyter.

11 goed: N. Mongelluzzi- B. Looyenga jr.- R. Keus- G. Smit-
H.Welboren sr.- A. Palm- L. Wezepoel

12 goed: R. Bart- H. Lammers- J. Bregman.
Goed en dus winnaars: Ben de Ruyter en Cor de Heer!!

Van Harte gefeliciteerd,
W.L. H. Lammers

gezegde
Van een goede daad zult ge nooit spijt hebben.
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Stand di-av tot 1 nov.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Bruins, G 12 30 260 262 0,99 6

2 Lammers, H 12 30 971 259 3,74 22

3 Koelman, W 12 26 621 256 2,42 17

4 Mantel, A 12 25 543 258 2,10 15

5 Ruijter de, R 12 25 361 302 1,19 9

6 Looijenga jr, B 11 20 501 195 2,56 17

7 Lammers, B 12 20 431 252 1,71 13

8 Heer de, C 10 19 569 213 2,67 25

9 Beentjes, E 11 18 502 245 2,04 11

10 Mol, C 9 17 503 192 2,61 12

11 Schoehuijs, G 10 17 321 225 1,42 10

12 Welp, C 13 17 375 292 1,28 13

13 Beentjes, H 10 15 398 206 1,93 15

14 Mol S, S 11 15 483 207 2,33 18

15 Ruijter de B, B 11 15 546 254 2,14 19

16 Koelman Jh, J 12 15 745 276 2,69 24

17 Adrichem, R 10 14 633 195 3,24 29

18 Diemeer, A 12 12 389 254 1,53 13

19 Bart, R 11 12 861 239 3,60 35

20 Koelman B, B 10 11 268 244 1,09 8

21 Meij van de, P 10 10 562 221 2,54 20

22 Elst, G 12 10 454 307 1,47 9

23 Bouhof, A 9 9 495 201 2,46 12

24 Beentjes, K 9 7 557 189 2,94 16

25 Glorie, T 10 7 201 253 0,79 8

26 Aardenburg, J 6 6 244 141 1,73 14

27 Wolke, R 11 3 158 315 0,50 6

28 Nijssen, F 4 2 79 87 0,90 5

29 Beentjes, B 0 0 0 0 0,00 0

biljartadvies
Niet alles kan in een keer gerealiseerd worden.
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Magneet nieuws
We zijn alweer begonnen aan een nieuwe biljartseizoen, het 41e jaar
voor de Magneet. Ook dit jaar bestaat de jeugdgroep uit een leuke en
gevarieerde groep enthousiastelingen. De groep bestaat inmiddels uit
19 jeugdleden variërend van 9 tot 19 jaar.

Vrijdagavond Magneet avond
De vrijdagavond is wederom de avond voor de biljarters van de
jeugdvereniging de Magneet. We prijzen ons gelukkig met de grote groep
van OBIS spelers die bereid zijn om op vrijdagavond de jongeren de
kneepjes van het biljarten bij te brengen.

Finales Districtsfinale 6e klasse
Onze jeugd leden hebben zich alweer laten gelden bij de finale 6e

klasse in Heiloo. Met Jeroen Stoops als winnaar, Tom Wezepoel als
tweede en René Smit op de derde plaats waren de ereplaatsen voor
magneetleden. Lex Kranendonk (4e), Anita Nijhuis (6e) en Yoni van
Duivenvoorde (7e) waren de andere magneetleden die meededen.
Het verslag hiervan staat elders in dit clubblad.
Jeroen en Tom hebben zich geplaatst voor de gewestelijke finale
waarvan zij in het volgende clubblad verslag zullen doen.

Districtsfinale 5e klasse
Ook bij de finale 5e klasse, die in Heerhugowaard is gespeeld op 19
en 20 oktober, hebben de spelers van de Magneet zich kranig
geweerd. André Kuil (2e), Floris Nijhuis (4e), Edwin Smit (7e) en
Wesley de Wildt (8e) waren hierbij aanwezig.
In het volgende clubblad doen de deelnemers hiervan verslag.

Gewestelijke finale 6e klasse
Drie van onze jeugdleden mochten meedoen met de gewestelijke
finale 6e klasse.In een spannende wedstrijd die pas in de laatste
partijen werd beslist werd Tom 3e. Jeroen werd 6e en René, die als
reserve mocht meedoen werd 8e. In het volgende clubblad doen zij
verslag van deze finale.
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Team competities Jeugd
Het A-team heeft dit jaar een kleine metamorfose ondergaan.
Doordat Chris Hummel en Mischa Tiecken te "oud" waren en
Vincent Veldt ook de leeftijdgrens had bereikt bleef alleen Sander
Gosselink van het A team van vorig seizoen nog over.
Aangezien Jeroen Gosselink en Dennis Ripke tegen de
moyennegrens van 2.50 aanzitten en Vincent nog een jaar dispensatie
kan krijgen, is besloten door te gaan met het A team van jbv de
Magneet.
Vincent is beried gevonden om het team te begeleiden. De
jeugdgroep is hem hiervoor zeer dankbaar.

De B-team competitie gaat dit seizoen ook weer draaien.
In de voorgaande seizoenen deden de districten Alkmaar, Schagen en
Kennemerland hieraan mee. Het district Schagen kon echter geen B-
team meer op de been brengen.
In het gewest Zaanstreek/ Waterland is door het wegvallen van Jong
Purmerend nog maar één jeugdvereniging overgebleven, namelijk
BVK uit Krommenie.
De B-team competitie wordt dit jaar dus weer een gezamenlijke
onderneming van drie districten, Zaanstreek/Waterland, Alkmaar en
Kennemerland.
We starten met de competitie op zondag 3 november.
Het programma op de volgende bladzijde is nog onder voorbehoud
omdat van de diverse locaties de beschikbaarheid nog niet bekend is
op het moment van schrijven.

A team competitie De Magneet
15 september 2002. 't Groene Hart - De Magneet
06 oktober 2002. De Magneet - West – Friesland
20 oktober 2002. Het Centrum - De Magneet
03 november 2002. De Magneet - Zuid-West Combinatie
17 november 2002 Horna - De Magneet
08 december 2002. De Magneet - J.B. Fashion/Ameide
05 januari 2003. De Magneet -'t Groene Hart
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19 januari 2003. West – Friesland -De Magneet
02 februari 2003. De Magneet - Het Centrum
16 februari 2003. Zuid-West Combinatie - De Magneet
23 februari 2003. De Magneet - Horna
23 maart 2003. J.B. Fashion/Ameide - De Magneet
Finale 06 april 2003.

Spelers:Vincent Veldt; Sander Gosselink
Jeroen Gosselink; Dennis Ripke
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B- Teams competitie 2002 2003

Teams

OBIS / De Magneet 1 (0251 247636)
46003 André Kuil
45994 Edwin Smit
46008 René Smit
59832 Wesley Pettinga

OBIS / De Magneet 2 (0251 247813)
59855 Wendy Warink
59828 Lex Kranendonk
49783 Anita Nijhuis
53656 Yoni van Duivenvoorde

OBIS / De Magneet 3 (0251 315062 / 315318)
49782 Floris Nijhuis
78618 Jeroen Stoops
? Patrick Verduin

OBIS / De Magneet 4 (0251 239432)
78613 Wesley de Wildt
59041 Tom Wezepoel
59853 Paul Wezepoel

Algemene reserves
45986 Jeroen Gosselink
48121 Dennis Ripke
37436 Robin Klaver

biljartpraat:
Biljarten vraagt concentratie, techniek, inzicht en een zuivere afstoot om
de carambole te realiseren. Het is een subtiele dosering van stootenergie,
omgezet in rolsnelheid en balrotatie.
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Programma Alle wedstrijden beginnen om 11.00 uur

team tegenstander lokaliteit
03-nov-02 Magneet 1 Magneet 2 Boko

Magneet 3 Magneet 4 Boko
10-nov-02 Magneet 1 Magneet 4 Vennewater

Magneet 2 Magneet 3 Vennewater
24-nov-02 Magneet 1 Magneet 3 OBIS

Magneet 2 Magneet 4 OBIS
01-dec-02 Magneet 1 Heerhugowaard 1 Heerhugowaard

Magneet 2 BVK 3 Heerhugowaard
Magneet 3 Onder Ons 1 Heerhugowaard
Magneet 4 Onder Ons 2 Heerhugowaard

08-dec-02 Magneet 1 Onder Ons 1 BVK
Magneet 2 Onder Ons 2 BVK
Magneet 3 BVK 2 BVK
Magneet 4 Vennewater 2 BVK

12-jan-03 Magneet 1 BVK 3 Boko
19-jan-03 Magneet 2 BVK 2 Boko

Magneet 3 Vennewater 1 Boko
Magneet 4 Heerhugowaard 1 Boko

26-jan-03 Magneet 1 Onder Ons 2 Onder Ons
Magneet 2 BVK 1 Onder Ons
Magneet 3 BVK 3 OBIS
Magneet 4 Vennewater 1 OBIS

02-feb-03 Magneet 1 BVK 2 WBV
Magneet 2 Vennewater 2 WBV
Magneet 3 Heerhugowaard 1 WBV
Magneet 4 BVK 1 BVK

09 feb 03 Magneet 1 Vennewater 2 OBIS
Magneet 2 Onder Ons 1 Onder Ons
Magneet 3 Onder Ons 2 Onder Ons
Magneet 4 BVK 3 OBIS
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Vervolg programma B-teams

16-feb-03 Magneet 1 Vennewater 1 Heerhugowaard
Magneet 2 Heerhugowaard 1 Heerhugowaard
Magneet 3 BVK 1 Heerhugowaard
Magneet 4 Onder Ons 1 Heerhugowaard

09 mrt 03 Magneet 1 BVK 1 Vennewater
Magneet 2 Vennewater 1 Vennewater
Magneet 3 Vennewater 2 Vennewater
Magneet 4 BVK 2 Vennewater

Adressen lokaliteiten

Boko Kraakstraat 42 1503 BW Zaandam
Heerhugowaard Parelhof 3 1703 XX Heerhugowaard
Vennewater het Zevenhuizen 48 1852 JC Heiloo
BVK Zonnelaan 2 1561 ES Krommenie
Onder Ons Adrichemlaan 3 1947 KX Beverwijk

Gr. Leon Wezepoel
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Om te weten:

Sander Gosselink heeft zijn rijbewijs, in navolging van
Dennis Ripke, broer Jeroen, en Martien Klaver, ook in één
klap gehaald. Je kan natuurlijk niet achter blijven, gewoon
halen dat rijbewijs, een fluitje van een cent!!! Knap hoor!!!

Wist u dat Jan Keus uren bezig geweest is om het behang in
ons biljartlokaal te ontdoen van alle blauwe krijtspikkels.U
weet best dat u geen keu tegen het behang mag neerzetten!
Dus in het vervolg geen ‘KEUS’ meer tegen het behang, maar
tegen de steuntjes die aan de tafeltjes geschroefd zijn. Deze
zijn speciaal voor dit doel gemaakt!!! Of in het keurek!

Hebt u het ook wel eens gezien dat op de speelavonden /
middagen er foudraals tegen de muur staan en /of op de tafels
liggen? Vindt u ook dat ze daar niet thuis horen, maar dat een
plek onder het biljart een prachtige rustplaats voor de
foudraal is? Het is maar een weet en het staat zo netjes.

Weet u wat ook zo netjes staat? Juist! Als de 4 afdekzijltjes
op de biljarts op dezelfde manier opengeslagen is! Het ziet er
verzorgd uit als je de zaal binnen komt. Kleine moeite, mooi
gezicht!!!

Weet u dat het huishoudelijk regelment voor de
seniorengroepen (middagen- en avonden) voorschrijft dat er
gebruik mag worden gemaakt van de bar. En dat het niet
geoorloofd is zelf consumpties mee te brengen en te nuttigen,
uitgezonderd cake en taart! U mag wel zelf consumpties
meebrengen en nuttigen tijdens vrije uren, waarop de bar niet
geopend is! (art. 4.4.)

Weet u dat ieder lid in het belang van de gehele vereniging
verplicht is onregelmatigheden aan het bestuur te melden
indien dit onverhoopt mocht voorkomen! (art. 6.9.)

Ook al is het nog niet zo ver. Het 26e J.P. Bregmantoernooi is
weer in aantocht en wel op 10, 15 en 16 februari 2003. In het
volgend clubblad leest u er meer over.
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Wat u weten moet is dat ons woensdagavondlid Jaap Ripke
met een moyenne van 12,67 is gepromoveerd naar de 2e

klasse kader 38/2 nationaal en geplaatst was voor de finale!!
Gefeliciteerd met dit mooie resultaat! (Een verslag van deze
finale elders in dit blad).

Wist u dat ook Ed Beentjes in ons district gepromoveerd is
met een moyenne van 0,402 van de 3e klasse 3-bnd klein,
naar de 2e klasse!! Gefeliciteerd, héél knap! Ed is 2e

geworden (zie verslag elders in dit blad)
Wat ik u ook niet mag onthouden is de promotie van John

Tiecken. Hij promoveerde in ons district van de 2e klasse 3
bnd. klein met een moyenne van 0,575 naar de 1e klasse !!
Werd op moyenne kampioen (zie verslag) van ons district en
is uitgenodigd om in het kampioenschap van het gewest een
zo hoog mogelijke plaats te behalen. Gefeliciteerd!. Hij is van
plan, zo verzekerde hij mij, om zeker voor de 1e plaats te
strijden. Wie weet zit er nog een Nederlands kampioenschap
in? ! Geweldig! (Een verslag hiervan in ons volgend
clubblad.)

Om te weten is ook dat Rinus Wolke; Johan Kranendonk;
Hein v.d. Laan en Toon Glorie ongeschonden door de
ballotagetijd zijn gekomen. Er is geen bezwaar van de leden
binnen gekomen bij het bestuur en zijn zij derhalve van harte
welkom bij en opgenomen in de OBIS-familie. Heren, een
héél fijne tijd bij OBIS .

Het bestuur laat u weten dat zij besloten heeft, met algemene
stemmen, tot aanschaf van een ijsmachine en een goede
geluidsinstallatie. Zonnewering in de hal van ons gebouw is
te duur gebleken en het bestuur ziet er voorlopig vanaf. Paul
Visser zorgt voor een beter ventilatiesysteem en de hal. De
geluidsinstallatie is bij het uitkomen van dit clubblad
inmiddels in gebruik genomen. En….werkt voortreffelijk!

Wat hèèl prettig zou zijn voor onze interieurverzorger Ben de
Ruyter, is dat u probeert tijdens het urineren niet met uw
buurman te babbelen, maar richt uw aandacht op uw straal,
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dan blijft het netjes voor ons allemaal. Het blijkt dat tijdens
het ouwehoe….het “richten” op de 2e plaats komt te staan en
daar worden we niet blij van. Dit moet u even weten en
onthouden !! en…….doen!

Wist u dat Jeroen Stoops , Tom Wezepoel en René Smit èèn,
twèè en drìè zijn geworden tijdens de districtsdinale (zie
verslag elders) en dat Tom en Renè zijn gepromoveerd van de
6e naar de 5e klasse…. met een gemiddelde van 0,83 en 0,75.
Gefeliciteerd!! De gewestelijke finale, waar Tom en Jeroen
voor waren uitgenodigd, is inmiddels verspeeld op 26 en 27
oktober j.l.. (een verslag van deze finale leest u in ons
volgend clubblad) Ook mag niet onvermeld blijven dat Leon
Wezepoel ( de vader van Tom ) kampioen is geworden van
het district (eindmoyenne 1,15) en in de voorwedstrijden
gepromoveerd naar de 4e klasse met een moyenne van 1,25!
De gewestelijke finale wordt 29-30 nov.en 1 dec. verspeeld in
Spanbroek. Leon gefeliciteerd en sukses in het gewest.

Jaap Ripke heeft aangegeven dat hij aan het einde van het
lopende seizoen zal stoppen als jeugdleider. Leon Wezepoel
heeft de bereidheid getoond Jaap op te volgen. Te zijner tijd
zal het bestuur daarover met Leon van gedachten wisselen.

Onze Jos Roekens was met 0,660 geplaatst voor de
districtsfinale en heeft deze inmiddels gespeeld in de Vier-
sprong in het Kruis. Zijn eindmoyenne was 0,468 met 4
matchpunten. Hij heeft te kennen gegeven geen verslag van
deze finale te schrijven. Een belabberd resultaat die hem de
tijd moet gunnen dit even te verwerken. Volgend jaar beter!

Wist u dat ons talent Jos Limmen gepromoveerd is van de 3e

naar de 2e klasse………… Puik werk Jos!
Wat u vast ook niet ontgaan is, is de promotie van Henk

Beentjes, van de 4e naar de 3e klasse libre. Gefeliciteerd en
veel suksens in het gewest. (Een verslag in het volgend
clubblad)

George
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Nieuwjaarbijeenkomst is op
zondag 5 januari 2003
U bent met uw partner van
harte welkom vanaf
1400 tot 1700 uur in ons

biljartlokaal om elkaar
een gelukkig ,
maar vooral sportierf
biljartjaar toe te wensen
Houd U het publicatiebord in de
gaten!

De jaarvergadering is op 3 maart 2003 en begint
om 2000 uur in ons clubgebouw.

De bestuursvergadering is op 27 januari 2003 en wordt bij Wim
Koelman gehouden.
Noteert u deze data alvast in uw agenda!
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Stand wo-av. Tot 1 nov 2002.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Roelands, J 6 16 958 78 12,28 75

2 Jacet, G 7 16 968 101 9,58 49

3 Keus, J 10 16 400 163 2,45 14

4 Klaver, M 7 16 286 133 2,15 12

5 Bent van de, H 8 16 666 149 4,46 27

6 Veldt, V 7 15 1286 89 14,44 108

7 Tiecken, D 7 15 258 145 1,77 19

8 Limmen, J 8 15 356 149 2,38 12

9 Ripke, D 8 14 268 179 1,49 12

10 Mol Jh, J 8 13 636 87 7,31 68

11 Jager, A 7 13 845 123 6,86 50

12 Gosselink, H 8 12 708 122 5,80 85

13 Liefting, C 9 12 905 148 6,11 63

14 Beentjes, J 7 12 1235 102 12,10 109

15 Visser, P 9 11 595 171 3,47 24

16 Ripke, J 6 11 914 95 9,62 91

17 Tiecken, J 8 11 520 170 3,05 16

18 Liefting, P 7 10 1472 104 14,15 118

19 Bregman, J 6 9 721 119 6,05 27

20 Hummel, C 9 8 835 130 6,42 57

21 Strik, S 6 7 732 109 6,71 58

22 Gosselink, J 9 7 342 181 1,88 13

23 Burger, W 9 7 735 195 3,76 28

24 Scheffer, J 8 7 900 152 5,92 32

25 Groot de, N 4 5 269 98 2,74 17

26 Sinkeldam, F 7 4 720 120 6,00 44

27 Beers, P 5 2 380 84 4,52 50

28 Kranendonk, J 6 0 180 128 1,40 8

29 Harlingen van, B 0 0 0 0 0,00 0
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Districtsfinale Driebanden klein 2e klasse
(en de invloeden van buitenaf)

Op woensdag 25 september 2002 was het zover, in de Parelhof,
thuishonk van BV Heerhugowaard. De start van de districtsfinale
driebanden klein 2e klasse, met een vervolg op vrijdag 27 september
en de slotdag op zaterdag 28 september.

Nadat ik al jaren PK’s had gespeeld in district Kennemerland,
uitkomend voor BV Onder Ons uit Beverwijk, had ik dit jaar besloten
om ook eens in District Alkmaar in te schrijven voor de PK’s. Ik
speelde voor OBIS al mee in de driebandencompetitie en de nieuwe
gezichten werkten verfrissend, dus waarom niet.

Mijn eerste PK’s in het district Alkmaar kende al een droomstart in
de voorrondes. Geplaatst voor de finale ( pas voor de derde keer in
mijn biljartleven) en gelijk ook al gepromoveerd naar de 1ste klasse.
Het kon dus eigenlijk al niet meer stuk. Stond ik bovendien ook nog
als 1ste geplaatst, door afzegging van Piet Beers van DVO, dus
direct in de favorietenrol.

Het deelnemersveld zag er buiten mijzelf als volgt uit: Chris Ursem
van de organiserende vereniging, Erik Baltus en Cor Leijen van de
Stille Kracht, Rob Tijms van WIK, Jan Visser van de Diamonds,
Jaap Frans van Aker’97 en tot slot Jan Levering van Onder Ons
Castricum.

De 1ste wedstrijddag vertrok ik samen met echtgenote Désirée en
teammaat Piet van der Meij. Een dag eerder was Piet aan zijn
meniscus geopereerd, maar ondersteund door 2 krukken stond hij
erop mij te ondersteunen op de 1ste wedstrijddag. Tevens speelde ik
in het hesje van Piet, de mijne is te klein voor mijn buik, dus dat
moest moraal geven. Piet, klasse jongen, bedankt voor deze
vierdubbele ondersteuning. (Piet+2 krukken+hesje). Voor aanvang
van de 1ste partij kwam ik ook tot de ontdekking dat ik de keu van
mijn vrouwtje heb meegenomen, maar dit moest volgens haar extra
moraal geven. En dat kwam uit.
De openingspartij speelde ik op tafel 1 en ik maakte direct een
prima start, in 31 beurten uit tegen Jaap Frans. Dat beloofde dus
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wat. Maar ondanks alle support en de geleende materialen ging ik in
de 2e ronde op tafel 2 in 28 beurten onderuit tegen Jan Visser. Ik
had slechts 11 caramboles, maar zoals het een goed biljarter
betaamd zocht ik de schuld niet bij mijzelf en lag het aan tafel 2.

Dat ik gelijk leek te hebben werd bevestigd op de 2e avond.
Dit maal met mijn eigen keu en nog steeds met het hesje van Piet,
onder het kritisch toeziend oog van de gebroeders Liefting en de
journalistieke blikken van George Jacet, won ik mijn 3e partij tegen
Rob Tijms, natuurlijk op tafel 1, in 35 beurten.
En, u raadt het al, op tafel 2 verloor ik mijn 4e partij tegen Jan
Levering. Slechts 19 caramboles in 54 beurten. Wie deelt mij dan
ook in op tafel 2, daar is niet op te spelen.

De stand na 4 ronden is echter nog niet dramatisch.
De nummers 1, 2, en 3 staan op 6 punten en de nummers 4 en 5
staan op 4 punten, waarbij ik nummer 5 ben, moyenne 0.541.
Met dit gegeven ga ik vrijdagavond na afloop nog even naar OBIS,
want daar staat Désirée te tellen bij het beste 12-toernooi. Ook daar
hebben de aanwezige leden geloof in mijn kunnen en geven mij
kansen vanaf de 5e plek, en ook de biertjes zijn lekker.

Zaterdag, de laatste dag, moest Désirée werken en ik vertrok in mijn
eentje, maar wel in Piet zijn hesje, naar Heerhugowaard. Wel had
Anne Jager gebeld. Hij zou eerst kader spelen in de Viaanse Molen
en daarna kwam hij mij moreel ondersteunen.

Ik moest in ronde 5 tegen Erik Baltus, maar ik hoopte dat dit niet op
tafel 2 zou zijn. Echter het noodlot sloeg toe, ik moest op tafel 2, de
tafel waar ik niet op kan spelen. Maar tot mijn verbazing echter won
ik in 43 beurten. Toch sportief van de organisatie dat ze de
voorgaande nacht het materiaal hadden geprepareerd tot een voor
mij acceptabele kwaliteit. Ze hebben het zeker in de gaten gehad.
De koplopers verloren alle 3 en na 5 rondes stonden 5 man aan de
leiding met 6 punten en ik stond op de 2e plaats met een moyenne
van 0.550.
In ronde 6 kwam ik Cor Leijen tegen, We speelden op tafel 3, deze
had ik nog niet gehad, dus ik had geen waarde-oordeel over het
materiaal, en ik won in 40 beurten.
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Na 6 rondes stonden nu 3 man aan kop met 8 punten. Ik aan de
leiding met een moyenne van 0.563, gevolgd door Erik Baltus met
0.548 en Jan Levering met 0.482.

Erik en Jan kwamen elkaar tegen in ronde 7, dus één van de twee
kon op 10 punten komen. Ik moest tegen Chris Ursem en ik moest
dus winnen wilde ik mijn kansen op de titel blijven behouden. En het
liefst in zo weinig mogelijk beurten.

Het lot was mij gunstig gezind. Ik mocht op tafel 2, eerst door mij
verguisd maar na ronde 5 door mij als goede tafel betiteld.
Ik ging flitsend van start en won uiteindelijk van Chris in 32 beurten.
Kort daarna wint Erik echter van Jan in 27 beurten.

En dan begint het rekenen.

De eindstand: MP Car Brt Moy HS
1. John Tiecken 10 156 263 0,589 6
2. Erik Baltus 10 167 286 0.584 8
3. Jan Frans 8 146 280 0.521 6
4. Jan Levering 8 154 334 0.461 7
5. Rob Tijms 6 156 249 0.627 5
6. Jan Visser 6 147 241 0.610 6
7. Chris Ursem 5 159 328 0.485 6
8. Cor Leijen 3 137 321 0.427 4

Uiteindelijk ben ik kampioen geworden, zoals u ziet, met een miniem
moyenneverschil van 0.005. Jawel een moyenne van 0.589 tegen
0.584. Een zenuwslopende finale met tot de laatste gemaakte
carambole spanning. Dat zegt wat over de klasse van de finalisten,
maar ook de wijze waarop een ieder met het geboden materiaal
omgaat.
Maar ondanks of dankzij dat gezeur over het materiaal ben ik wel
districtskampioen geworden, en dat lag dus aan mijzelf en niet aan
het materiaal. Daarom mag en zal ik OBIS en het district Alkmaar
vertegenwoordigen in de Gewestelijke Finale op 1, 2 en 3 november
2002 in Breezand. Ik hoop dan dat ik weer net zoveel ondersteuning
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krijg van de diverse leden van onze schitterende vereniging. Ook
alle spontane felicitaties op de slotdag van het Beste 12- Toernooi
en op de clubavond waren hartverwarmend. Iedereen bedankt!!!
Maar onthoud wel, als ik straks in Breezand een slechte partij speel
ligt het niet aan mij. Het excuus waar het wel aan ligt horen jullie
tegen die tijd wel, als ik meer weet over het materiaal, de lokatie, het
weer, de tegenstanders, de files naar het noorden, enz, enz, enz.

Slechte tafels, goede tafels, ploffende ballen, verkeerde keu,
geleend hesje, regen en zonneschijn, we hebben er allemaal last en
gemak van. Het zijn echter allemaal invloeden van buitenaf die je
verstoren in je concentratie, in je denken. Hou je rekening met die
invloeden dan stoort het je niet en is het allemaal goed, dus ook het
materiaal. Hou je geen rekening met die invloeden dan ligt het niet
aan jezelf maar aan die invloeden. Dan is het materiaal slecht, is het
weer niet goed, of zijn er andere excuses.
Ik hoop er straks in Breezand nog zo over te denken, of..?????

Wedstrijdgroeten,
John Tiecken
BV OBIS te Heemskerk
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Stand do-av. tot 1-nov 2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Sinnige, J 16 31 590 343 1,72 12

2 Koper, P 14 30 635 310 2,04 20

3 Hageman, J 15 30 497 351 1,41 9

4 Kordenoordt, G 16 28 553 349 1,58 14

5 Mongelluzzi, N 16 27 1295 343 3,77 23

6 Palm, H 12 26 558 272 2,05 11

7 Jorritsma, S 14 25 449 350 1,28 14

8 Duivenvoorde, A 15 24 610 319 1,91 15

9 Boer de, T 16 24 862 348 2,47 16

10 Burger, J 16 24 725 388 1,86 14

11 Laan vd, H 14 22 185 347 0,53 5

12 Limmen, P 14 21 232 332 0,69 8

13 Karsten, P 16 21 545 328 1,66 13

14 Wezepoel, L 14 21 357 300 1,19 18

15 Weert van, W 12 21 815 286 2,84 23

16 Roekens, J 10 20 583 214 2,72 20

17 Smit, D 16 20 578 399 1,44 10

18 Smit, G 14 19 228 349 0,65 5

19 Sinnige, P 10 17 243 245 0,99 9

20 Reuzenaar, J 16 17 554 394 1,40 13

21 Ham van den, R 10 16 308 199 1,54 17

22 Wijte, J 11 16 1296 243 5,33 35

23 Tunen van, W 12 15 531 282 1,88 20

24 Welboren, H 10 13 518 237 2,18 16

25 Deen, J 12 13 381 276 1,38 13

26 Limmen, K 11 11 283 284 0,99 7

27 Klingeler, J 9 11 269 217 1,23 9

28 Koper, H 5 8 189 124 1,52 9

29 Lammers, J 2 6 58 38 1,52 6

30 Smit, M 14 5 743 319 2,32 26
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Is een pintje bier ook goed?

Het was op woensdag 28 augustus van ditzelfde jaar, dat op een
gegeven tijdstip mijn vrouw en zoon mij op kwamen halen. Ik had
dus een biljartavondje achter de rug, waarbij ik mij niet hoefde af te
vragen of het geoorloofd was om met drank op de auto in te stappen.
Ik had immers de beschikking over twee chauffeurs. Ik was op het
moment van hun binnenkomst net bezig met en vrij partijtje
driebanden. De anderen maakten geen bezwaar als ik zou stoppen.
Dus ging ik even samen met Pia en Rik iets drinken.
Even later komt Jaap (Ripke) op me af en vraagt of ik even met hem
meekom. Wij met ons tweetjes de bestuurskamer in en daar
overhandigt hij mij een enveloppe met een bepaalde, maar voor
iedereen nog onbekende inhoud. Volgens Jaap moest het genoeg zijn
om er een leuk presentje of een mooi boeketje voor Pia van te kopen.
Ik bedankte Jaap alvast hartelijk en zei, dat ik er wel een leuke
bestemming voor zou weten te vinden.
Het weekend van de 31e augustus zijn we met ons drietjes naar onze
oudste zoon op bezoek geweest. Hij verblijft daar tijdelijk vanwege
een buitenlandse stage psychologie aan de KUL (de Katholieke
Universiteit van Leuven) te Leuven.
Leuven is een echte studentenstad en kent vele
uitgaansmogelijkheden. Maar vooral de cafeetjes met terrasjes
trokken ons erg aan. De echte bierkenners weten, dat onze
zuiderburen wel een pintje lusten. Nou en wij ook. Dus lopende door
de prachtige binnenstad van Leuven kwamen we allerlei
gelegenheden tegen.
En bij één van die gelegenheden hebben wij speciaal stilgestaan
(letterlijk en figuurlijk) bij het boven beschreven moment en even
aan jullie (biljartvrienden van de woensdagavond) gedacht, toen dat
heerlijke bier ons goed smaakte.

Proost en nog bedank, Joop Roelands.
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Stand vrij-av. jeugd tot 1 nov. 2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Duivenvoorde van, Y 6 14 139 176 0,78 9

2 Kranendonk, M 6 13 40 144 0,27 2

3 Wezepoel, T 7 13 148 189 0,78 9

4 Nijhuis, A 5 12 114 131 0,87 5

5 Verduin, P 6 12 66 160 0,41 4

6 Pettinga, W 4 7 94 106 0,88 5

7 Nijhuis, F 4 7 98 90 1,08 6

8 Ripke, D 3 6 126 102 1,23 11

9 Wildt de, W 5 6 161 158 1,01 6

10 Smit, R 5 5 97 144 0,67 5

11 Stoops, J 4 4 86 134 0,64 9

12 Kuil, A 4 4 111 133 0,83 5

13 Smit, E 5 4 101 144 0,70 5

14 Gosselink, S 3 2 224 58 3,86 25

15 Warink, W 4 2 113 126 0,89 9

16 Klaver, R 2 2 68 65 1,04 8

17 Kranendonk, L 6 2 126 183 0,68 4

18 Wezepoel, P 6 2 79 188 0,42 3

19 Gosselink, J 1 0 53 37 1,43 11
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Beste leden,

Jullie zullen het ongetwijfeld wel gemerkt hebben dat het met mij
goed gaat.
Door overspannenheid heb ik twee jaar in een “andere wereld”
geleefd. Maar gelukkig voor mij en vooral ook voor Anneke en mijn
kinderen, Diana in Irene, komt de “ouwe” Henk weer terug.
Het genieten van de dingen om je heen, de blijheid, interesses in
allerlei zaken zijn weer naar boven gekomen. Ook de activiteiten in
en rond het huis is weer terug.
Deze ommekeer is niet vanzelf gekomen. Vooral mijn vrouw,
Anneke, heeft heel veel energie in mij gestoken. Wat zij voor mij
heeft gedaan is met geen pen te beschrijven. En daar ben ik, nu, haar
zeer dankbaar voor.
Ook wil ik mijn biljartvrienden van de donderdagavond bedanken
voor de belangstelling die zijn getoond hebben.
Verder gaat mijn speciale dank uit naar Ben de Ruyter, in moeilijke
tijden veel met hem gesproken, Ed en Wil Beentjes en het bestuur
van onze vereniging.

Henk Palm.
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Een bestuurlijke fout!

Ed Beentjes is in de finale 3e klasse 3 bnd. klein in ons district
geëindigd op de 2e plaats. (een verslag elders in dit clubblad). Als Ed
een iets beter gemiddelde zou hebben, dan zat er zelfs een eerste
plaats voor hem in. Jammer dat zijn moyenne net iets te laag was!
Het bestuur had afgesproken dat een van de bestuursleden aanwezig
zou zijn op deze finale en wel op zaterdag 14 september.
Helaas heeft het betreffende bestuurslid vergeten aan zijn
verplichtingen te voldoen en liet verstek gaan. Geen goede beurt!
(Druk! Druk!)
Ondergetekende was wel de dag ervoor, op vrijdag 13 september
aanwezig om Ed aan te moedigen, waardoor Ed die avond z`n twee
te spelen partijen won! Ja, een beetje aanmoedigen dat hielp echt!!!!
Mijn aanwezigheid werd door Ed dan ook zeer gewaardeerd.
Het bestuur heeft inmiddels met een mooie bos bloemen en
gemeende excuses aan Ed, dit misverstand weer goed gemaakt.
Ons bestuur zou echt afgegaan zijn als Ed kampioen zou zijn
geworden. Daar is het bestuur zich terdege van bewust………..
Een goede leer voor de desbetreffende bestuursleden wakker te
blijven door in vervolg gehoor te geven aan de gemaakte afspraken.

Namens het bestuur,
George.
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DE BESTE TWAALF

Zoals de kop al aangeeft werd van de 23e tot en met de 29e
september het toernooi gespeeld tussen de beste twaalf; voorheen de
beste 8
Deze deelnemers werden geselecteerd uit diegenen, die in de eerder
gehouden onderlinge teamwedstrijden de op hun niveau 12 beste
resultaten hadden geboekt.
Door verschillende oorzaken konden echter Joop Roelands, Paul
Visser, Jeroen Beentjes en John Koelman helaas niet deelnemen.
Dit kwartet werd vervangen door de nummers 13 tot en met 16,
waardoor het deelnemersveld een wel hoog donderdaggehalte kreeg
en er als volgt uitzag:

- Henk Welboren sr. van de Luttik Cie
ontwikkelt zich stiekempjes tot een genie
- Jaap Ripke, de kadrist
die zich per partij slechts enkele malen vergist
- Wim Koelman, al lid sinds 38 jaren
zou wel even 22 punten vergaren !
- Ben Lammers was ook weer doorgedrongen
met zijn subtiele spel een gevaarlijke jongen
- Nico Mongelluzzi, voor de internationale allure
weet ze toch elke keer weer tegen de 3e bal te sturen
- Henk Lammers, als hoofdwedstrijdleider bekend
met een biertje best wel een aardige vent
- Ben Looyenga, als verzamelaar een perfectionist
die niet gauw een trekballetje mist
- Sixtus Jorritsma kwam als debutant binnenstormen
en zou met de Lammersen een combine vormen
- Henk Palm waar iemand niet gauw mee klaar is
had al eerder een kampioenschap op zijn palmares
- Wim van Tunen kan ballen mooi voor een ander leggen
ja, wat kan ik anders over mezelf zeggen ?
- Marcel Smit heeft de kneepjes van zijn vader geleerd
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en heeft hem qua moyenne nu wel gepasseerd
- Leon Wezepoel begint er steeds meer te scoren
daar zullen we binnenkort wel meer van horen.

Iedereen van dit bonte twaalftal was van plan om een prominente rol
te gaan spelen.

Na de eerste avond bleven beide Wimmen, Henk Palm, Nico en Ben
Lammers ongeslagen met als sterkste partijen de 12 beurten van
Wim v.T. en de 10 van Wim K.
Dinsdag incasseerden van dit vijftal Ben L. en Henk P. hun eerste
nederlaag. Jaap gunde Henk slechts 6 beurten met een serie van 93.
Woensdag ging Nico voor de eerste maal onderuit tegen Marcel. In
deze 6e ronde troffen de enige 2 ongeslagenen, de 2 Wimmen, elkaar.
Met een nipte overwinning en in de voorlaatste beurt een serie van
16 bleef Wim K. als enige ongeslagen. Tegelijkertijd kwam Jaap met
een partij van 7 beurten en Henk P. met een van 9.
Na donderdag kroop de kop van het klassement in elkaar door het
eerste verlies van de preses tegen Sixtus, die zich daardoor naast
Henk P. op de tweede plaats nestelde.
Op de voorlaatste gelegenheid bleven Henk P. en Nico geheel, Wim
K. gedeeltelijk en Sixtus en Wim v.T. geheel niet overeind.
Daardoor was de stand voor aanvang van de laatste partij
respectievelijk als volgt;
Henk P., Wim K., Nico, Sixtus en Wim v.T.
De finaledag begon met winst van Ben L. op Leon, van Henk W. op
Marcel en van Henk L. op Jaap.
Nico moest van Ben L. winnen om zijn derde plaats veilig te stellen
maar Ben stond dat niet toe.
Het gevolg was dat Sixtus en Wim v.T. in een rechtstreeks duel voor
het brons moesten gaan. Het werd de laatstgenoemde.
Daarna kwam het klapstuk van het toernooi; de nummers een en twee
tegen elkaar met het verschil van 1 wedstrijdpunt.
De boven zichzelf uitstijgende Henk Palm tegen de getergde Wim
Koelman.
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20 Beurten verder kreeg Wim Henk er onder en de handen van de
vele aanwezigen op elkaar. De toernooiwinst was voor hem.
Hiermee beleefden we het historische feit dat hij na 38 jaar biljarten
voor het eerst op stoel een mocht plaatsnemen.
Het was zeer verdiend en hem van harte gegund !
Ook Henk Palm, die de spanning er tot het laatste moment in hield en
ondergetekende waren zeer content met hun plaats op het ereschavot.
Met tevredenheid kijken we weer terug op dit gezellige evenement,
dat dankzij de vele helpende handen zeer geslaagd is. Namens alle
deelnemers bedankt !

Wim van Tunen.
De eindstand:
Plts Naam Car. Brt. Moy. H.S. Pnt. Perc.

1 Wim Koelman 608 222 2,74 21 18 107%
2 Henk Palm 446 222 2,01 12 17 105%
3 Wim v. Tunen 465 238 1,95 21 14 86%
4 N. Mongelluzzi 875 259 3,38 17 14 86%
5 Sixtus Jorritsma 357 245 1,41 11 13 102%
6 Henk Welboren 381 238 1,60 25 12 105%
7 Jaap Ripke 1654 156 10,60 93 12 85%
8 Ben Lammers 458 250 1,83 11 10 85%
9 Henk Lammers 782 260 3,01 18 9 70%
10 Marcel Smit 607 250 2,43 23 5 79%
11 Ben Looyenga 741 254 2,92 21 5 75%
12 Leon Wezepoel 315 261 1,21 8 3 91%
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Stand vrij-av. jeugd tot 1 nov. 2002

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Duivenvoorde van, Y 6 14 139 176 0,78 9

2 Kranendonk, M 6 13 40 144 0,27 2

3 Wezepoel, T 7 13 148 189 0,78 9

4 Nijhuis, A 5 12 114 131 0,87 5

5 Verduin, P 6 12 66 160 0,41 4

6 Pettinga, W 4 7 94 106 0,88 5

7 Nijhuis, F 4 7 98 90 1,08 6

8 Ripke, D 3 6 126 102 1,23 11

9 Wildt de, W 5 6 161 158 1,01 6

10 Smit, R 5 5 97 144 0,67 5

11 Stoops, J 4 4 86 134 0,64 9

12 Kuil, A 4 4 111 133 0,83 5

13 Smit, E 5 4 101 144 0,70 5

14 Gosselink, S 3 2 224 58 3,86 25

15 Warink, W 4 2 113 126 0,89 9

16 Klaver, R 2 2 68 65 1,04 8

17 Kranendonk, L 6 2 126 183 0,68 4

18 Wezepoel, P 6 2 79 188 0,42 3

19 Gosselink, J 1 0 53 37 1,43 11
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Districtsfinale 5e klasse libre .

Het heeft de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond afdeling Alkmaar en
omstreken behaagd om mij uit te nodigen voor de districtsfinale 5e klasse
libre klein.
Met een moyenne van 1.25 was ik als eerste geplaatst, hetgeen voor enkele
van mijn clubgenoten de reden om mij op te beuren met de mededeling dat
de eerst geplaatste vrijwel nooit kampioen wordt.
Op 15 oktober melde ik mij om 18.35 in de lokaliteit van de gebroeders
Veldt in Castricum, geen verkeerde plaats vanwege de kwaliteit van de
biljarts en de bediening. De organisatie was in handen van de
biljartvereniging de Doorschieters.
Na het openingswoord van Frans Lute moest ik de eerste partij tegen Cees
Bussen van Excelsior.
De start was voortvarend en na 22 beurten moest ik er nog 5. Wat er toen is
gebeurde weet ik niet, maar voor die laatste paar ballen had ik 7 beurten
nodig. Maar de partij werd gewonnen en daar gaat het toch om. De tweede
partij was tegen Henk Verheijen van Heerhugowaard, een gevaarlijke
tegenstander. Omdat ik blijkbaar nog te veel met het slot de eerste partij
bezig was, liepen de ballen niet zoals gewenst. Ik verloor deze partij dan
ook in 33 beurten.
De laatste partij van de avond moest ik tegen Roel van Reenen, eveneens
van Excelsior. Deze partij verliep weer fantastisch, want na 26 beurten
sloot ik hem winnend af. Ik ging redelijk tevreden naar huis omdat ik nog
volop meedeed in de race voor het kampioenschap. Gedeelde tweede met
één punt achter op de koploper, de altijd lachende Tinus Narhold van
wederom Excelsior.
Op vrijdag gingen we verder met de vierde ronde. Na een gevecht over 40
beurten met Joop van de Wijst, welke ik met winst wist af te sluiten, en
doordat Tinus verloor stond ik bij het begin van de vijfde ronde bovenaan.
De vijfde ronde was echter een drama. Ik zat volledig vast en kwam niet
verder dan 25 carambole tegen Rik Beers van Heerhugowaard. Ik kelderde
naar de vijfde plaats in de rangschikking. De laatste partij van de avond
moest ik tegen Tinus Narhold. Ik weet niet of het door het tijdstip komt of
door de vereniging waarvan de tegenstander lid is, maar deze wedstrijd had
hetzelfde verloop als die tegen Roel van Reenen, uit in 26 beurten en winst.
Na de tweede dag stond Cees Bussen bovenaan met 9 matchpunten. Ik
stond wederom de gedeelde tweede plaats samen met Roel van Reenen met
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8 punten. Henk Verheijen en Tinus Narhold gedeeld vierde met 7 punten.
Vijf kanshebbers over bij het begin van de laatste ronde.
De laatste ronde werd in twee gedeeltes op twee tafels afgewikkeld. In het
eerste bedrijf kwamen Roel en Tinus in actie en beide verloren hun partij.
Er waren dus nog drie kanshebbers over.
In het laatste bedrijf moest Cees tegen Henk en ik moest het opnemen tegen
good old Gerard van Oostrom die nog geen partij had gewonnen.
Ik deed wat ik moest doen en won mijn partij tegen Gerard in 27 beurten.
Omdat Henk van Cees won was het kampioenschap binnen.

De eindstand:

naam car brt hs moy pnt
Leon Wezepoel 259 225 8 1,15 10
Henk Verheijen 276 200 14 1,38 9
Cees Bussen 259 236 7 1,09 9
Rik Beers 246 208 11 1,18 8
Roel van Reenen 250 219 10 1,14 8
Tinus Narold 245 216 6 1,13 7
Joop v d Wijst 243 219 10 1,10 5
Gerard van Oostrom 206 227 9 0,90 0

Het eindmoyenne is wat aan de lage kant, maar ik was al gepromoveerd in
de voorronde, dus niet te lang bij stilstaan.
Het volgende station is de gewestelijke finale op 29 en 30 november en 1
december in Spanbroek.

Rest mij alle fantastische clubgenoten die mij kwamen aanmoedigen te
bedanken voor de steun en de belangstelling. Elke avond was de stamtafel
volledig bezet met OBIS leden. Het geeft toch een goed gevoel om voor die
club uit te mogen komen.

Leon Wezepoel

Gezegde
Niemand,behalve een dwaas heeft altijd gelijk.
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Teamindeling 2e rooster wo-mi.
Team A Moy Car
J Burger 1.929 62 0251-231631
G Kordenoordt v 1.708 56 023-5381660
D. Smit 1.558 50 0251-237694
Team B
N Mongeluzzi 3.741 100 0251-239653
B Ruijter 2.161 65 0251-238599
H Welborn 1.755 56 0251-241915
Team C
P Ruijter 1.486 47 0251-238330
J Pol v/d 1.165 38 0251-234121
G Lagrand 1.058 35 0251-244350
Team D
W Tunen v 1.902 62 0251-234647
J Sinnige 1.394 44 0251-237699
P Sinnige 0.926 33 0251-246046
Team E
B Lammers 1.687 53 0251-650385
F Nijsen 0.984 33 0251-312359
G Bruins 0.933 33 0251-231870
Team F
B Looyenga 2.983 80 0251-231252
C Mol 2.211 65 0251-230354
H Palm 1.855 59 0251-242848
Team G
J Wijte 5.067 130 0251-235173
H Lammers 3.089 85 0251-232838
K Limmen 1.087 35 0251-240963
Team H
J Kranendonk 3.839 100 0251-238241
J Limmen 2.509 75 0251-233625
J Lammers 0.988 31 072-5051440
Team I
H Smit 2.240 65 0251-232433
P Koper 2.228 65 0251-234157
P Snijders 1.965 62 0251-238629
Team Res
M Smit 2.401 70 0251-245029
A Boer de 2.144 65 072-5052428
P Bosman 1.320 44 0251-238869
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Tweede periode van drie roosters wo-mi-TEAMS

Team A 11/12/02 Team B Aanvang 12.00
Team C 11/12/02 Team D Aanvang 12.00
Team E 11/12/02 Team F Aanvang 12.00
Team G 11/12/02 Team H Aanvang 12.00
********** / / **********
Team I 18/12/02 Team A Aanvang 12.00
Team B 18/12/02 Team C Aanvang 12.00
Team D 18/12/02 Team E Aanvang 12.00
Team F 18/12/02 Team G Aanvang 12.00
********** / / **********
Team H 08/01/03 Team I Aanvang 12.00
Team A 08/01/03 Team C Aanvang 12.00
Team B 08/01/03 Team D Aanvang 12.00
Team E 08/01/03 Team G Aanvang 12.00
********** / / **********
Team E 15/01/03 Team H Aanvang 12.00
Team G 15/01/03 Team I Aanvang 12.00
Team A 15/01/03 Team D Aanvang 12.00
Team B 15/01/03 Team F Aanvang 12.00
********** / / **********
Team B 22/01/03 Team I Aanvang 12.00
Team C 22/01/03 Team G Aanvang 12.00
Team H 22/01/03 Team F Aanvang 12.00
Team A 22/01/03 Team E Aanvang 12.00
********** / / **********
Team I 29/01/03 Team E Aanvang 12.00
Team C 29/01/03 Team H Aanvang 12.00
Team D 29/01/03 Team F Aanvang 12.00
Team G 29/01/03 Team A Aanvang 12.00
********** / / **********
Team C 05/02/03 Team E Aanvang 12.00
Team F 05/02/03 Team I Aanvang 12.00
Team B 05/02/03 Team H Aanvang 12.00
Team D 05/02/03 Team G Aanvang 12.00
********** / / **********
Team A 12/02/03 Team F Aanvang 12.00
Team C 12/02/03 Team I Aanvang 12.00
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Team E 12/02/03 Team B Aanvang 12.00
Team D 12/02/03 Team H Aanvang 12.00
********** / / **********
Team B 19/02/03 Team G Aanvang 12.00
Team C 19/02/03 Team F Aanvang 12.00
Team A 19/02/03 Team H Aanvang 12.00
Team D 19/02/03 Team I Aanvang 12.00
********** / / **********
Er wordt gespeeld in dit rooster volgens dit
Systeem:
De teams die links staan heb ik zo ingedeeld
dat niemand twee partijen achter elkaar behoeft te
spelen

Nummer 1 Tegen 2 Nummer 1 Tegen 1
Nummer 3 Tegen 1 dan: Nummer 2 Tegen 2
Nummer 2 Tegen 3 Nummer 3 Tegen 3

Groeten, Toon de Boer

gezegde:
Onder een oude jas schuilt vaak een heerlijke drinker.
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Na een stormachtig weekend een vijfde plaats
voor Jaap Ripke in de Nationale Finale kader
38/2 derde klasse.
Wat een speler allemaal moet meemaken voor een paar biljart
wedstrijdjes enkele dagen van te voren begon het allemaal te
kriebelen bij me en werd ik onrustig in het lijf waarop Trudi tegen
mij zij bel Ellen Gosselink die weet wel wat je het beste kan
gebruiken. Zo gezegd zo gedaan en Ellen maakte voor mij een
drankje op natuurgeneeskundige wijze en ik moet zeggen dat het
onrustige in mijn lijf verdween. En zo ging ik op vrijdag 25 oktober
naar het Biljartcentrum Karel Lassche in Deventer toe. Met een
prima route beschrijving naast mij op de stoel moest het lukken.
Volgens deze route beschrijving moest ik afslag Deventer nemen en
daarna het centrum aanhouden en voor het station langs om
vervolgens twee keer onder een viaduct door de eerste straat links te
nemen en dan was ik op de plaats van bestemming. Ik volgde trouw
de borden met het centrum, maar kwam geen enkel bord tegen met
de aanduiding station erop. Toen zag ik een man staan die aan het
telefoneren was en ik dacht laat ik het aan hem vragen. Met de route
beschrijving in mijn hand stap ik op hem af, alvorens ik hem wat kon
vragen keek ik tegen een bloedmooi vrouwtje aan gekleed in bikini
voor de ramen. U weet wel waar ik terecht ben gekomen maar deze
heer wist mij gelukkig wel de juiste weg naar het biljartcentrum te
wijzen en voordat ik weer in de auto stapte moest ik toch nog even
omkijken wat was ze mooi zeg. Aangekomen in het biljartcentrum
vroeg de wedstrijdleider de heer Mensink of ik het makkelijk kon
vinden en toen ik mijn verhaal deed schoten drie mede finalisten in
de lach ook zij kwamen in dezelfde buurt uit. Om precies één uur
moest ik starten tegen de heer Slagter en deze partij verliep uitermate
teleurstellend voor mij in 19 beurten met 119 caramboles en een
moyenne van 5.73. Waar denk je dan aan, was het dat mooie
vrouwtje of lag het aan het materiaal of misschien wel aan mijzelf.
Nou laat ik maar heel eerlijk zijn het lag aan mijzelf en een beetje
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aan vrouwe Fortuna. Iedereen had namelijk last van het supersnelle
Granito laken op de twee jeugdige biljarters na. Die hadden wel het
vermogen om hun spel aan te passen aan het materiaal en de overige
zes hadden dat stukken minder. Toch naarmate het toernooi verliep
kwam ik er steeds beter in en scoorde ik in mijn tweede partij tegen
mijn maatje Freek Bergers een serie van 55 en was in veertien
beurten uit en tegen de heer Zielemans won ik mijn partij in dertien
beurten. Daarna kwam ik de heer Duijn tegen en moest daarin mijn
meerdere erkennen. Met zorgvuldig spel veegde hij mij van de tafel
achterlatend met een moyenne van 5.50 in veertien beurten. Toen
kwam ik tegenover de heer London te staan op dat moment
ongeslagen met algemeen moyenne van 12.16 en bij winst op mij
zou hij vier punten los staan van de rest. In de derde beurt ging de
heer London zitten op een touché wat de arbiter niet had gezien. Een
zeer sportief gebaar en een mooie positie achterlatend voor mij waar
ik dan ook dankbaar gebruik van maakte, kwam ik tot mijn hoogste
serie van 86 in dit toernooi. Mijn gemiddelde had ik opgehaald tot
ruim negen en de spanning in het toernooi was geheel terug met dank
van de wedstrijdleider. Direct daarna kreeg ik het grootste talent de
heer Megens weliswaar met drie verlies partijen achter zijn naam
maar met een algemeen gemiddelde van 15.52 en een hoogste serie
van 111 was hij ook voor mij een maatje te groot. Dan de die
stormachtige zondag met maar liefst twaalf supporters aan mijn zijde
moest ik mijn laatste partij spelen tegen de heer Koning en bij winst
in zo min mogelijk beurten kon ik zelfs nog tweede worden als de
heer Megens een punt zou verspelen. Helaas voor mijn supporters
kon ik het niet waarmaken ik speelde een ongelukkige partij waarbij
de ballen soms over driebanden bij, achter elkaar of vast kwamen te
liggen. Uiteindelijk mocht ik deze partij in zeventien beurten winnen
en behaalde daarmee acht matchpunten met een algemeen moyenne
van 9.27.Bij vlagen bijzonder mooie ballen gemaakt waarbij het
nodige geluk op het juiste moment ontbrak waardoor ik geen podium
plaats haalde maar gewoon vijfde werd met evenveel matchpunten
als de nummer twee zo dicht zaten we bijelkaar. Al met al geen
slechte prestatie als je in ogenschouw neemt dat er 192 deelnemers
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zich hebben ingeschreven. Namens de spelers heb ik een woord van
dank uitgesproken naar de organiserende vereniging, arbiters,
barpersoneel en alle aanwezige supporters en onze hoffotograaf
Désirée die enkele acties van mij en een groepsfoto met alle
finalisten erop heeft vastgelegd. Één van de spelers maakte het wel
heel erg bont door tegen zijn supporters te zeggen jullie hebben mij
niet goed aangemoedigd en jullie kunnen van mij de boom in.
Letterlijk en figuurlijk konden zij dat ook omdat er een boom was
omgewaait op de auto van deze supporter. Mijn auto stond daar
direct achter en wat ik tijdens het biljarten niet had dat geluk had ik
nu wel en liep gelukkig geen schade op. Iedereen was even naar
buiten gegaan om te kijken en éénmaal weer binnengekomen was dat
het gesprek van de dag. Even later ging de telefoon en werd George
Jacet geroepen, John Mol voor je aan de lijn, niets vermoedend zegt
hij nog tegen mij dat is voor jou Jaap. Ik loop met George mee en
hoor het verhaal aan dat er dakplaten van de Dekamarkt (tegenover
ons clubgebouw) zijn afgewaait en op enkele geparkeerde auto’s
terecht zijn gekomen. George z`n auto twee maanden oud was er het
ergste aan toe, maar goed verzekerd bij Martin Klaver zal het
allemaal wel weer op zijn pootjes terecht komen. Na de
prijsuitreiking zijn we gezamenlijk naar Heemskerk gereden en
hebben dit bizarre weekend afgesloten met een etentje bij Nijman een
biljart ervaring rijker maar wel één met een wrange bijsmaak
vanwege de materiele schade. Nogmaals wil ik Anne, George, Nico,
Trudi, Dennis, Désirée, John, Micha, Daphne, Jeroen, Vincent en Jos
hartelijk bedanken (ook namens de barman) voor jullie belangstelling
het geeft je als speler een goed gevoel dat je op deze manier zo
gesteund wordt.

Vriendelijke sportgroeten,
Jaap Ripke

Biljartpraat
Het blijft een zware opgave om de handen te laten doen

wat de geest wil.
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Districts Finale 6e klasse libre klein jeugd

Bijna te laat
Mijn eerste dag ging goed. Eerst moest ik mij melden dat ik er was.
We begonnen om elf uur. Mijn eerste partij was tegen Glenn Gras. Ik
dacht daar verlies ik dik van. Aan het eind van de partij dacht ik:
Yes, ik heb gewonnen. Ik had dertig caramboles in tweeënveertig
beurten en mijn moyenne was 0.71. De tweede partij was tegen Rene
Smit die had ik in de voorronde ook al ingemaakt want hij had een
handicap, zijn rechterarm zat in het gips. Die won ik ook dik met
dertig caramboles in negenentwintig beurten. Mijn moyenne was
toen ook 1.03. De tweede ook gewonnen. De derde partij was tegen
Yoni van Duivenvoorden.
Het was een moeilijke partij vond ik maar ik won hem wel, met
dertig caramboles in vijfenvijftig beurten mijn moyenne was slecht,
dat was 0.54. Mijn vierde partij verloor ik.
Ik stond te praten met mijn tegenstander Maikel de Jong toen hij zijn
keu brak. Hij had mazzel dat hij een thuis partij speelden want zijn
zus haar keu stond daar. Dus hij gebruikte de keu van zijn zus. Hij
speelde zo goed ik verloor dik van hem. Mijn moyenne was 0.55 en
hij was in negenentwintig beurten uit.
De tweede dag zou ik worden opgehaald door een teamlid op het
station van Uitgeest en die was niet opkomen dagen toen ben ik
weggebracht door een kennis. Ik was bijna te laat.
De vijfde partij was tegen Tom Wezepoel. Ik verloor vaak van Tom.
Die won ik ook met een moyenne van 0.75.
De zesde partij was tegen Anita Nijhuis. Ik had al een paar keer tegen
Anita gespeeld.
Die won ik met een moyenne van 0.63 en in zevenenveertig beurten.
De Laatste partij was de finale partij. Dat was tegen Lex Kranendonk
het was een spannende partij maar ik had toch gewonnen in
tweeenveertig beurten en ik had een moyenne van 0.71.
De partijen waren klaar, nou nog wachten op de uitslag. Ik was
kampioen geworden.
Ik had zeven partijen gespeeld en ik had 12 matchpunten en 196
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caramboles gemaakt in 284 beurten ik had een gemiddeld moyenne
van 0.69 mijn hoogste serie was 4 caramboles mijn partijmoyenne
was 1.03. Ik vond dit toernooi heel leuk en gezellig.
Groetjes Jeroen Stoops

Een kort verslag van de overige
magneetdeelnemers

Mijn beste partij was tegen Maikel de Jong. Daar maakte ik er 30 in
27 beurten met een moyenne van 1,11. Ik maakte driekeer een serie
van 5, en dat was ook mijn hoogste serie.
Zondag 29 september was de prijs uitreiking als Jeroen won van Lex
was ik tweede, maar als Lex won was ik derde,maar gelukkig won
Jeroen. De prijzen waren natuurlijk een beker met reep chocolade.

Tom Wezepoel

Toen ik daar in het Vennewater stond was ik heel zenuwachtig. Wat
ik niet zo leuk vond. Het was niet zo goed gegaan, alleen de 1ste en
5de wedstrijd ging redelijk goed. Wat ik wel jammer vond. Maar ik
vond het een heel leuk weekend en het was heel gezellig.
Dit was het dan en tot vrijdag!

-xxx- Yoni

zo het was de laatste wedstrijd het ging vet slecht en meneer keus
was aan het tellen en zei naar 20 beurten ofzo je had beter niet naast
mij kunnen gaan zitten want het helpt toch helemaal niet en naadat
meneer keus dat zei maakte ik geleik een serie van 7 en meneer keus
zei ik had het eerder moeten zeggen ik zei ja dat denk ik ook wel
maar jah daar konden wij ook niks aan doen en de wedstrijd had ik
toch verloren.Maar ik was wel 6e gewoorden en net niet
gepromoveerd naar de 5e klas dat vondt ik echt wel jammer maar ja
volgend jaar beter

groetjes anita
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Rene Smit moest zaterdag biljarten met een handicap,zijn rechter
hand zat in het gips (een botje gebroken). Hij stond na 5 partijen met
4 pnt en moy van 073 op de 6de plaats en zondag na 7 partijen op
plaats 3 met 8 pnt en 177car in 235 brt en moy 075. Dus
gepromoveerd naar de 5de klas .Gefeliciteerd Rene.
J.K.

Tijdens het wereldcongres in het Vaticaan komen de duurste en
mooiste auto`s voorrijden.
Twee mannen staan bewonderend te kijken. Zegt de een tegen de
ander: “Wat een zaak hè? Moet je nagaan: “die zijn met een ezeltje
begonnen”.
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Finale 3 banden klein 3e klas

11-12 en 14 sept. Locatie: ‘De Viaanse Molen ‘.
Goed uitgerust en op tijd aanwezig, dat zin de twee belangrijkste pijlers om
een goede finale te spelen.
Perfecte biljarts en een organisatie die er staat, wat kan er dan nog mis
gaan. Alleen nog even kampioen worden, dat is alles.
Als ik dit schrijf, zit ik enkele dagen na het sluiten van de finale achter mijn
bureau, en is de grootste teleurstelling reeds verwerkt.
Na een openingswoord door Arie Ochquè en op0 onze plaatsen gezet door
de voortreffelijk lijdende wedstrijdleider Freek Bosschers gingen we
hoopvol van start.
De openingspartij (altijd zeer lastig) ging tegen Dick Baas. Na 35 beurten
stond ik er goed voor om de partij redelijk snel uit te maken 15 om 9
caramboles. Wat er toen mis ging weet ik niet meer; maar het drama
eindigde wel in mijn voordeel 20 – 18. Dit geschiedde echter in 81 beurten:
Superslecht. (Sorry heren arbiters).
Gauw vergeten en snel op naar de 2e ronde.
De ramp werd groter. Verlies tegen Piet Laan in 39 beurten 20 – 9 in het
voordeel van Piet. Gelukkig een troost voor deze avond: Er waren geen
supporters komen kijken en de andere finalisten speelden ook ver beneden
de maat. Een gevoel bleef wel overeind bij mij: We waren allen aan elkaar
gewaagd.
Vrijdag de 13e de tweede speelavond. De redaktie van OBIS aanwezig. Ik
moest wat laten zien. Tegenstander Gerard Ursem. Ik liet geen spaan heel
van Gerard. Eindstand 20 – 9 in 39 beurten en een moyenne van –0,512 en
een hoogste serie van 6.
De eerste winstpunten waren binnen. De vierde ronde ging mij niet zo best
af. Slachtoffer was Gerard van Vliet. Deze knapte ik op in 41 beurten, 20
om 17, een moyenne van 0,487 en totaal 6 matchpunten. Intussen was de
stand na 4 ronden als volgt:
1 Ed Beentjes 6 pnt. 5 Gerard Ursem 4 pnt.
2 Piet Mentink 6 pnt. 6 Gerard van Vliet 2 pnt
3 Dick Baas 6 pnt. 7 Piet Laan 2 pnt.
4 Cor Klaver 4 pnt. 8 Frank Groenendal 2 pnt
Een goed uitgangspunt om aan de 5e ronde te beginnen.
Maar helaas. Frank als “lastige tegenstander”. 19 om 20 caramboles in 58
beurten en een moyenne van 0,327 en geen winstpunten.
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Ronde nummer zes hetzelfde beeld tegen Cor Klaver. Nu géén 1 maar 2
caramboles tekort. 18 om 20 in het voordeel van Cor en dus wéér geen
winst voor mij. Tevens hadden de andere finalisten niet stilgezeten en
kwam de volgende stand op het bord:
1 Piet Mentink 8 pnt. 5 Dick Baas 6 pnt.
2 Gerard v. Vliet 6 pnt. 6 Gerard Ursem 6 pnt.
3 Cor Klaver 6 pnt. 7 Frank Groendal 6 pnt.
4 Ed Beentjes 6 pnt. 8 Piet Laan 4 pnt.
Spannender dan deze stand zal een finale niet gauw hebben.
Voordat de laatste en beslissende ronde kon beginnen, kregen we een zeer
goed gevulde broodmaaltijd met overheerlijke soep vooraf. De buiken
waren goed gevuld, dus op naar de laatste ronde.
Als eerste kregen we Piet Laar – Frank Groendal: 20 – 16.

Dick Baas – Gerard Ursem: 20 – 20.
Twee mooie partijen waar we zeer van genoten hebben.
Toen als klapstuk van de avond: Piet Mentink – Ed Beentjes

en Gerard van Vliet – Cor Klaver.
Om kampioen te worden moest ik winnen van Piet Mentink. Deze had aan
een remise genoeg, doch mijn moyenne was beter. Rustig en zeer
ontspannen zette ik een partij neer die er niet om loog. In 36 beurten uit,
met een moyenne van 0,555 en een tegenstander met lege handen achter
latend. Hier was ik dus vanaf. Nu de andere partij afwachten. Deze viel
echter in het voordeel uit van Gerard v. Vliet.
In een nog betere partij won Gerard in slechts 33 beurten van Cor Klaver.

Hieronder de volgende eindstand in zicht:
1 Gerard v. Vliet 8 pnt 0,402 5 Dick Baas 7 pnt. 0,330
2 Ed Beentjes 8 pnt. 0,358 6 Cor Klaver 6 pnt. 0,347
3 Piet Mentink 8 pnt. 0,344 7 Piet Laan 6 pnt. 0,344
4 Gerard Ursem 7 pnt. 0,311 8 Frank Groendal 6 pnt. 0,301

Zoals U nu kunt lezen, zal U mijn teleurstelling hopelijk begrijpen om op
moyenne te verliezen, doch achteraf een terechte winnaar die ik veel succes
toewens bij de gewestelijk finale.
Dank aan de arbiters voor het vele geduld, de spelers, supporters en vooral
de organiserende vereniging A.B.C. in de Viaanse Molen.

Sportieve groet,
Ed Beentjes.
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Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Hein van der Laan getrouwd met Ank heb 2 kinderen
een dochter en een zoon mijn beroep was verkoper-stoffeeerder
sinds 1 november ben ik in de vut. Dit is mijn eerste
biljartclub.ik heb voor obis gekozen omdat naar het zeggen een
Serieuze club is en toch geen saaie. Men houdt wel van
gezelligheid. En feesten.
Mijn vrienden Jan Lammers en Piet Limmen ( moet zich nog
voorstellen in het club blad) waren me voorgegaan. Mijn eerste
club avond was wel spannend moest gelijk meespelen maar
werd heel goed opgevangen door de overige
donderdagavondleden.
Na een paar weken kreeg ik te horen hoeveel punten ik moest
maken het bleek er 17 te zijn . Voor mijn gevoel erg hoog
ingeschat maar oefening baat kunst zegt het spreekwoord.
Daar vertrouw ik dan maar op. Mijn eerste evenement was het
deelnemen aan de knok out wedstrijden. Mijn eerste bal ketste
en toen ben ik maar door gegaan voor de poedelprijs.
Nu ik een paar maanden op de vereniging zit voel me thuis
Wordt door iedereen in je waarde gelaten en na afloop zitten
we nog gezellig een half uurtje na te praten.
Verder valt er weinig over mij te vertellen. Ik hoop nog jaren
met veel plezier te spelen.
Met vriendelijke groet, Hein v. d. Laan
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Klaverjassen Klaverjassen

Op zaterdag 23 november om 2000 uur kan er weer geklaverjast
worden.

De inschrijfformulieren kunt u van uw wedstrijdleider van uw avond
krijgen.

Het inschrijfgeld is € 2,- (incl. koffie)
Wij zien u graag,

De evenementencommissie:
Gerard Elst, Cor de Heer en Wim van Tunen

Beste leden,

Als u uw biljarttenue niet meer gebruikt omdat u niet meer
aan Bondswedstrijden deelneemt, wilt U zo vriendelijk zijn
om uw vest en strikje in te leveren bij ondergetekende.
Leden die op dit moment geen tenue hebben kunnen er dan
mogelijk gebruik van maken.
Uw aanbetaling voor het tenue krijgt u natuurlijk terug!

Bedankt voor uw medewerking,
Gr. Jaap Ripke
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Korte beurtenfestival…………

Met het succes van dit festival in het achterhoofd, vervolgen wij ook dit
seizoen met de vermelding van de gespeelde clubcompetitie partijen, die
onder de 9 beurten eindigen..
Wij zijn nauwelijks met de competitie begonnen of het geweld breekt
alweer los van:
JHON MOL
De nieuweling en coming- men op onze clubavond.
Met een goed opgebouwde libre serie van 55 maakte hij in
5 beurten = 21 gemiddeld een slot aan zijn fraaie partij.
Een geweldig begin!
HANS GOSSELINK
Op de openingsavond 14 augustus 2002 buffelt hij tegen vriend Klaver op
een geweldige wijze. In slechts 5 beurten met regelmatige series scoort hij
zijn 105 caramboles = 21,00 gemiddeld. Heel knap, Hans
VINCENT VELDT
Dit seizoen de openbaring? Wil niet achter blijven en rijgt John Mol ook in
5 beurten aan zijn zegekar, ja, ja, liefst 200 kadercaramboles = 40,00
gemiddeld! Met series van 60 ; 80 en 35 liet Vincent blijken nu al in een
goede vorm te verkeren. Proficiat met zo`n partij resultaat.
JOOP ROELANDS
Vele keren nèt niet onder de 9 beurten uit. Maar nu is het er eindelijk
uitgekomen. En meteen maar 2 keer. De 1e keer was het vóór de nationale
voorwedstrijden 3e kl. Kader 160 caramboles in 8 beurten = 20,00
gemiddeld. De herhaling kwam een paar weken later. Hij toonde in een
blijvende goede vorm te zijn en alweer in 8 beurten ui = 20,00 gemiddeld!
Een doorbraak naar het betere kaderspel? Succes, Joop.
JOHN MOL
De eerste en de laatste in dit 2-maandelijks festival.
John voelt zich reeds thuis op zijn nieuwe stek. In 6 beurten = 17,50
gemiddeld, werd de queue weer opgeborgen. Een prestatie om trots op te
zijn! Trainingsarbeid wordt beloond. Bravo!!

Dit festival wordt vervolgd in het clubblad van eind januari- begin februari
2003.
Alle spelers veel succes gewenst,
Bré-ja
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Mag ik mij even voorstellen

Beste George, Heemskerk, 29-9-2002

Hier komt je beloofde stukje. Ik heb driftig gebruik gemaakt van een
aantal vragen van je.

Mijn naam is Toon Glorie.Ik ben 58 jaar en getrouwd met Wil. We
hebben 2 dochters,Marielle (32 jaar) en Sandra (29 jaar). Beide zijn
het huis uit en wonen nu resp. op Texel en in Houten. We zijn de
grootouders van 2 kleinzonen, waar we als zoveel andere grootouders
apentrots op zijn.

Ik ben geboren en getogen in Heemskerk en waarschijnlijk daardoor
en doordat ik een aantal jaren bij ADO ’20 een aantal funkties
verricht heb, ken ik toch redelijk veel leden.( In elk geval van de
dinsdagavond)

Voor ik vorig jaar getroffen werd door een herseninfarct,was ik
werkzaam als Controller bij Hoogovens (sorry, bij Corus). Nu zit ik
sinds enige maanden in de WAO.

De reden dat ik voor OBIS gekozen heb is omdat ik er voor mij maar
een Biljartvereniging in Heemskerk is, en dat is OBIS en omdat ik 6
jaar geleden ook een blauwe maandag bij OBIS gebiljart heb en ik er
de sfeer erg goed vond.

Zoals iedereen waarschijnlijk al gezegd heeft, vind ik het nieuwe
OBIS gebouw erg mooi en een grote verbetering t.o.v. het oude
gebouw.

Of ik ook nog wat aan mijn conditie doe ? Ja, maar wel
noodgedwongen. Twee dagen in de week revalideer ik in Heliomare,
waar ik aan fitness ,badminton, zwemmen en gymnastiek doe.Ik
probeer ook elke morgen thuis een uur mijn verplichte oefeningen te
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doen. En een uurtje in de week doe ik mee aan tennis voor ouderen.
Je zou zeggen dat ik nu een goede conditie moet hebben.Helaas het
tegendeel is waar.

Op een paar verre reizen na, gaan we met vakantie altijd kamperen
en dan kom je al gauw vanwege het weer in Frankrijk terecht. In de
winter gingen we de laatste jaren langlaufen. Dit zal in de toekomst
wel veranderen in kamperen bij de boer en de daarbij behorende
fietstochtjes.

Mijn hobby’s hadden voornamelijk met sport te maken, voetballen,
hardlopen, tennissen.Verder ben ik gek op geschiedenis en heb ik
altijd veel belangstelling gehad voor belastingen en sociale
wetgeving. Dit laatste zal wel een beroepstic zijn.

Ik denk,dat ik de laagste moyenne van de vereniging heb en terecht.
Opzich heb ik daar geen problemen mee, ik hoop alleen wat meer te
ontspannen en daardoor ook beter te spelen.Dan komt die moyenne
vanzelf wel. Ik hoop gewoon een gezellige tijd bij OBIS te hebben.

Succes er mee, Toon

Hoe kom ik in de gewestelijke finale?

Er zijn 7 districten in ons gewest. De 7 districtskampioenen plaatsen
zich voor de gewestelijke finale, welke in èèn van de districten wordt
verspeelt. Er wordt met 8 finalisten gespeeld. De nummer 8 die
toegevoegd wordt is degene die het hoogste moyenne van alle 2e

geplaatsten in de districtsfinales heeft behaald. De 2e geplaatste van
het organiserend district wordt geacht als reservespeler aanwezig te
zijn bij de start van de gewestelijke finale, ingeval er een afzegging
is.

George
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Van de Outfit Commissie

Hieronder geven wij u een overzicht van de gegevens, welke wij
vanuit de enquête hebt verzameld en daarna gecatagoriseerd.
Deze gegevens zijn slechts een grove leidraad in het verdere vervolg
tot de keuze van een nieuw biljart-tenue voor onze biljartvereniging
OBIS.

1 De uitkomst van deze enquête wordt aangenomen bij een
meerderheid. Welke moet dit zijn?
Meerderheid (= 2/3) van alle deelnemende OBIS-leden per vraag. 15
Meer dan 50 % van alle deelnemende OBIS-leden per vraag. 15
Het meest gekozen antwoord per vraag. 35

2 Hoeveel zou u eventueel willen bijdragen aan borg voor
het nieuwe biljarttenue?
Tussen de € 10 en € 25 48
Tussen de € 25 en € 50 19
Tussen de € 50 en € 75 1

3 Wilt u dat er sponsoring plaats vindt?
Ja 66
Nee 4

4 Heeft u bezwaar dat er reclameaanduiding op de kleding
voorkomt?
Ja 13
Nee 57

5 Hoeveel sponsoring heeft uw voorkeur?
Èèn sponsor 24
Twee sponsoren 32
Drie sponsoren (maximum) 12
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6 Welke outfit heeft uw voorkeur?
Overhemd 36
Blouse 3
Vest 55
Trui 1
Spencer 2
Pullover 1
Slipover 1
Effen strik 5
Effen stropdas -
Ronde hals 17
V-hals 46
Zwarte broek 69
Broek in andere kleur nl -
Blouse wit 44
Blouse in ander kleur nl 4
Eigen aankoop 59
Collectief 3

Aanvullende opmerkingen:

Martin Klaver: Indien sponsering blouse / overhemd, dan
geen eigen aankoop. Uitwisselbaar.

George Jacet: Kleur broek hangt af van de kleur van het vest.
Eigen naam op het vest. Er is al een aanbetaling gedaan voor
een vest.

Hans Gosselink: Laat het aan een speler over of hij iets van
een sponsor op het tenue wil. Men kan eventueel een sponsor-
logo op het overhemd plaatsen.

Ben Looyenga: Waarom geen kleurkeuze mogelijk bij vraag
6?
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Nicola Mongelluzzi: Zwarte broek-wit overhemd-vest-strik
is een goede combinatie; dan ben je goed gekleed. Suggestie:
kleur groen is ook mooi.

Jaap Wijte: Ik vind niets verkeerd aan de huidige outfit.
Vincent Veldt: Een mooi stijvol vestje: kleur antraciet.
Anne Jager: Kwaliteit is ontzettend belangrijk.
Désirée Tiecken: Bij een vest rekening houden met

buikmaten en dames model mogelijk maken.
Wendy Warink: Vest graag als damesmodel.
Jaap Bregman: Overhemd wit en sokken zwart.
Jan Keus: Overhemd en vest wit.
Joni van Duivenvoorde: Vest als damesmodel.
Marcel Smit: Als er als uitslag zelfde tenue uitkomt als nu, is

het misschien leuk om een andere kleur vest / strik te kiezen.
Piet van de Meij: Bij inlevering ouide vest ƒ 25.00

verrekenen. Het ligt aan kleur vestje welke kleur overhemd
erbij kan.

Gerard Kordenoordt: Bestaande tenue is prima!
Jaap Aardenburg: Geen tenue voor de barkeeper.
Bank Koelman: Graag wat EURO`s in het vestzakje bij

aflevering.
Sander Gosselink: Sponsoring is leuk, maar het moeten er

niet teveel op de mouw gepropt worden!
Willem Burger: Vestje liefst gemelleerd zwart.
? = 1e onbekende: Géén eigen bijdrage.
? = 2e onbekende: Géén eigen bijdrage.
? = 3e onbekende: Zelf geen vest meer.
? = 4e onbekende: Overhemd eventueel collectief. Zwarte

broek niet collectief. Broeken zijn teveel maatgebonden /
persoonsbouw gebonden. Model moet ter keuze van de drager
zijn.

Gr. De outfitcommissie,
Greet Lammers, John Tiecken, Joop Roelands en Sixtus Jorritsma
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In willekeurige volgorde op de woensdagavond

Hans Gosselink etaleerde zijn kunsten in partijen met een hoogste
serie van maar liefst 85 en een partijmoyenne van 17,50.
Inmiddels blijkt ook Hans niet van steen te zijn blijkens de mindere
partij tegen concurrent Huig van de Bent. Huig is teruggezet in
caramboles en dat vreet aan hem en Hans was dit keer de klos.
Martin, naast specialist op het gebied van verzekeringen, begint zich
ook te specialiseren op het driebandenspel. Zo maar even kijken op
een zaterdagmiddag zag ik zijn team winnen met twee
overwinningen van Martin met een zeer acceptabel moyenne van
rond de 0,500.
Helaas is de omschakeling van het driebandenspel naar het libre
niet eenvoudig gelet op zijn wat povere resultaten.
Ook Jan Keus is, onder indruk van de verlaging van het aantal
caramboles, zeer goed van start gegaan. Volhouden Jan, zo kom je
weer terug op je oude niveau.

De kaderspelers laten vaak mooi spel zien. Sommigen laten het
geregeld afweten waaronder ondergetekende en anderen springen
er met kop en schouders boven uit.
Zo maakt Vincent zijn partijen binnen 10 beurten uit en gooit Jaap
Ripke tegenwoordig series van tegen de honderd uit z’n keu. Jeroen
is wat uit vorm maar na de verhuisperikelen weer volledig met de
biljartsport bezig ? Sjaak heeft z’n zenuwen op de club volledig in
bedwang en speelt rustig en bekwaam z’n partijtjes uit met af en toe
een uitschieter na de 9 of 10 moy. Jos Scheffer weet dat ie onder
z’n kunnen speelt maar zal zich ongetwijfeld binnenkort
revancheren.
Piet heeft onlangs zijn reputatie van uitstekend kadrist in
teamverband weer vertoond.
In de competitie speelt ie grillig maar op veel beurten hoef je niet te
rekenen.
Z’n broer Cees sprokkelt constant en afwisselend met ook mooie
driebanders zijn caramboles bij elkaar. Jaap Bregman heeft nog
steeds lol in het spelletje maar heeft moeite de concentratie hoog te
houden. Anne ging vaak dravend het biljart rond maar speelt nu een
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stuk beheerster en daardoor regelmatig partijen boven de 7/8
moyenne.
Joop en George zijn niet voor niets de koplopers in de competitie.
Beiden laten goed ontspannen spel zien waarbij Joop ook nog
uitmunt in bandstoten.
De Magneters op de woensdagavond, Jeroen Gosselink en
Dennis Ripke, hebben zich goed ingeburgerd.
Oud- Magneter Johan Kranendonk en na vele jaren pas weer lid
van OBIS heeft toch maar een nieuwe keu aangeschaft. Nu maar
goed inspelen die keu Johan, dan komen de resultaten vanzelf.
John Tiecken blinkt momenteel meer uit in driebanden. Dat ie
daardoor districtskampioen is geworden en deelneemt aan de
gewestelijke finale is op dit moment even belangrijker.
Met Willem Burger hebben we in de groep een smaakmaker die
met de lessen van Piet zich toch zou moeten kunnen meten met
John Mol en Hans. Ik zal nog wat geduld moeten hebben.
Nico de Groot heeft z’n examen gehaald en ook hij kan zich weer
volledig toewijden aan de biljartsport. Ik hoop dat ie weer elke
woensdag van de partij is.
John Mol gaat voor de hoofdklasse. Met zijn huidig moyenne zal het
aantal te maken caramboles drastisch worden verhoogd.
Paul gaat op zijn bekende speelse wijze als een jonge hond om de
tafel en handhaaft zich in de middenmoot.
Jos Limmen zet zich goed in op de woensdagavond en speelt
constant.
Van Peter Beers verwacht ik meer, zijn hoogste serie van 50 geeft
de burger weer moed.
Desirée presteert het om een serie van 19 te maken wat natuurlijk
klasse is.
Hoewel dan niet binnen de 5 beurten uit mag Chris Hummel best
genoemd worden met een partij uit in 10 beurten en dus een
moyenne van 13.
Bert van Harlingen heeft een ernstige ziekte. Wij wensen hem veel
sterkte toe.

Ik sluit af met de verwachting dat iedereen op tijd aan mij laat weten
indien hij of zij door wedstrijden of door andere omstandigheden
verhinderd is op de woensdagavond te spelen.
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Groet,
Frank.

gezegde
Rijkdom maakt eenzaam, armoede solidair.

Feestavond woensdagavondgroep

Zaterdagavond 21 september j.l. had de woensdagavondgroep zijn
feestavond in onze biljartcentrum. De meeste mannen hadden hun
partner meegenomen en Desirée was uit-
eraard met haar John. Zo waren we met zo’n 30 feestgangers.
Vier tafels met spelletjes en een aantal spelletjes buiten de tafels.
Hans Gosselink had de leiding en Jan Keus gaf eerst geheel
vrijwillig een demonstratie van hoe de spelletjes het beste niet
moesten worden bespeeld.
Er werd dus buiten de tafels ook nog wat anders gedaan. Jaap
Bregman toonde zich zeer fanatiek in het sjoelen. Een niet-eerlijke
speler werd door hem van de sjoeltafel gegooid.
Hans Gosselink gaf z’n teammaten af en toe een extra beurtje
zodoende kon ie zelf ook wat meer scoren maar dat had niemand in
de gaten.
Martin, die regelmatig met relaties golft, had speciaal voor deze
avond een stick meegenomen en een aantal balletjes. Die kwamen
vervolgens vaak niet op de plek van bestemming, namelijk een
vlotbruggetje, dit tot grote vreugde van het toekijkend gezelschap.
Er waren 7 groepjes en 6 spelletjes met aan het hoofd van elke
groep een dame van formaat. Zo was de bar tussendoor gezellig
bezet of werd er met plezier naar de kunsten van de anderen
gekeken.
Gooi maar eens wat ringetjes naar een bord met wat spijkers en
getallen. De grond lag voortdurend bezaaid met die klere dingen.
Ook nu was Hans ons welgezind en hield hij het bord zodanig vast
dat missen nagenoeg onmogelijk was.
Ah, daar kwam Gerrie de Heer weer aan met heerlijke hapjes zalm
op kakelvers stokbrood, haring, worst en kaas. Ze had ons daarvoor
al voorzien van koffie en cake.
Hulde voor de bediening !
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De biertjes en de diverse andere drankjes werden gretig ingenomen.
Het smaakte dan ook prima en Cor de Heer deed achter de bar
ontzettend z’n best. Hulde !
Was de sfeer dan echt zo goed ? Ja zeker, de spelletjes zorgden
voor grote hilariteit, iedereen was goed te spreken en maakte er wat
van. Een enkeling maakte wat stuk maar dat zullen we maar wijten
aan de kwaliteit van de clubkeu.
Waren er nog winnaars ? Nou daar is nog zeer hard om gevochten.
Om zijn eigenwijze had Hans de teamleiders nog een spelletje laten
dobbelen op het biljart. Met veel toejuichingen en soms luid protest
als Hans weer een bekende had voorgetrokken, won uiteindelijk het
team met de meeste mazzel. Een lekker fles wijntje was de prijs.
John Tiecken had aan het begin van de avond ook nog wat
beloningen uitgedeeld.
De vrijwilligers van de woensdagavond werden na lovende woorden
getrakteerd op een flesje schrobbelaar of een bloemetje. Leuk hoor!
Na de finale van de spelletjes werd er nog lekker gezellig aan de
tafeltjes nagezeten.
Ook aan de bar werd nog lang nagenoten.

Tenslotte dank aan Hans de spelleider en het bestuur voor de
financiële bijdrage.
Frank Sinkeldam
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Als nieuw lid wilde ik me even
voorstellen.

Mijn naam is Rinus Wolke, geboren op
12-11-1944 in de Jordaan.
Sinds 1977 ben ik getrouwd met Ria
Koelman en heb twee dochters; Annette
en Rianne. Annette woont samen en
Rianne is nog thuis. Tot 1990 hebben we
in Amsterdam gewoond, daarna zin we
verhuisd naar Heemskerk. We wonen hier

heerlijk en zouden voor geen prijs meer terug willen.
Mijn huidige werk is chauffeur bij Modo van Gelder (papier) te
Amsterdam. Daarvoor heb ik 3 jaar bij een bedrijf gewerkt dat zich
bezig hield met kantoorinrichting.
Door het kaarten en mijn zwagers Wim Koelman en Banc Koelman
ben ik met OBIS in contact gekomen. Ik vond et een gezellige en
gemoedige sfeer hangen en dat sprak me meteen aan, dus hoefde ik
niet lang na te denken om lid te worden van OBIS.
Mijn hobby’s zijn lezen en puzzelen ook kijk ik graag sport op T.V..
Ik hoop nog heel lang van het gezellige OBIS te mogen genieten.

Groeten,
Rinus.
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Westfriese kader – competitie

De eerste wedstrijd in het seizoen `02-`03 in bovenstaande
competitie was een uitwedstrijd van ons OBIS team naar de
Liefhebber in Warmenhuizen. Beide malen ging ons team onderuit
met 5 m.p. Tegen 2 m.p.
Joop Roelands wist éénmaal te winnen met 10.38 gemiddeld en
George Jacet won éénmaal met 7.81 gemiddeld.
Een moeilijke start daar de reserve-speler Cor de Heer nog niet in de
juiste vorm verkeerde.
Eindstand dus: de Liefhebber – OBIS 10 m.p. tegen 4 m.p.
------
De 2e ontmoeting vond plaats in ons eigen home. De Schagenaars
kwamen. Door goede winst van vooral Anne Jager (gem. 8.50) en
George Jacet werd met 4 – 3 gewonnen, maar de returnwedstrijd
werd met 5 – 2 verloren.
Eindstand derhalve OBIS – BCS 1: 6 m.p. tegen 8 m. p.
------
De uitwedstrijd tegen het 2e team van Schagen werd het eerste echte
succes. De complete OBIS – ploeg wist de eerste ontmoeting met
liefst 7 – 0 te winnen en de tweede ontmoeting kwam nipt tot stand
met een winst van 4 – 3!
Een fraaie uitwedstrijd!
Eindstand dus: BCS 2 – OBIS : 3 m.p. tegen 11 m.p.
------
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De door OBIS behaalde resultaten over de 3 wedstrijden zijn:
gelijk 21 matchpunten voor – 21 matchpunten tegen.
Een verder verloop bericht ik U in het volgende clubblad.

Bré-ja

Biljartpraat
Verwerk een misser in positieve zin,

door een sterkere motivatie en conscentratie.

Eén van de ‘nieuwe’

Jezelf voorstellen is vrij lastig, want je wilt je zo goed mogelijk
belichten. Toch zal ik proberen de werkelijkheid weer te geven. Mijn
naam is Johan Kranendonk en ik ben 54 jaar. Getrouwd en twee
(inmiddels uitwonende) kinderen; een dochter en een zoon. Jarenlang
ben ik bedrijfsjournalist geweest, maar na overname door een
Amerikaans bedrijf werd het bedrijfsblad opgeheven en keerde ik
terug in de bouw. Over twee maanden sluit ik mijn werkzame leven
af. Dan heb ik alle tijd om te golfen, te tennissen en te biljarten.

Geboren en getogen in Heemskerk werd ik in de zestiger jaren (van
de vorige eeuw!!) lid van de ‘Magneet.’ Onder de bezielende leiding
van Jaap Bregman bekwaamden de ‘Magneeters’ zich in de
biljartsport. Stad en land werden in de Ford Taunus van Jaap
afgestroopt om onze honger naar succes te stillen. De ballen rolden
vaak niet zoals het zou moeten en wat overbleef waren sterke
verhalen. Blijft het feit dat het een geweldige tijd was.

Na 35 jaar heb ik weer eens een queue in mijn handen. In de
tussentijd nooit meer gespeeld.
Op mijn eerste clubavond vond wedstrijdleider Frank dat ik 80
caramboles wel aankon. Mijn roem van weleer was mij vooruit
gesneld. Veel te hoog gegrepen, maar 55 caramboles moest kunnen.
Van de wedstrijden die ik tot op heden heb gespeeld, heb ik er niet
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één gewonnen. Iedereen stelt er een genoegen in om van mij te
winnen. Maar het tij gaat keren, daar ben ik van overtuigd. Mijn
tegenstanders zijn gewaarschuwd! Wat mij direct opviel op de
clubavonden, was de goede sfeer. Ivonne legt iedereen met haar
heerlijke drankjes in de watten. Er valt geen onvertogen woord en er
wordt volop gedold. Een sfeertje waarin een ieder zich thuisvoelt. Ik
ben blij dat ik op het OBIS-nest ben teruggekeerd.

Johan Kranendonk
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Puzzel mee……

Uitslag puzzel in clubblad van 1 augustus 2002

Oesters…………………………………. Een BED oesters.
Mieren, meeuwen, pinquins, reigers, apen………... Kolonie
Koeien, paarden, olifanten, kamelen ……………... Kudde
Jachthonden, wolven ……………………………...Meute
Slangen……………………………………………. Nest
Honden, herten……………………………………..Roedel
Wilde zwijnen……………………………………...Rot
Vissen, zeehonden, walvissen, walrussen………… School
Eenden, kippen……………………………………. Toom
Leeuwen…………………………………………... Troep
Ganzen……………………………………………..Vendel
Bijen………………………………………………..Volk
Sprinkhanen………………………………………..Zwerm
Muggen…………………………………………….Wolk
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Clubkampioenen Biljartvereniging OBIS
Heemskerk 28-8-2002

In het clubblad van 1 augustus 2002 van Biljartvereniging OBIS
wordt door de redactie vermeld wie er in het 38 jarig bestaan van
onze vereniging allemaal clubkampioen zijn geweest.
Ik vind het bijzonder leuk dat deze gegevens zijn gepubliceerd, en
dat er een archief bestaat waar deze gegevens opgezocht konden
worden.
Het resultaat is, voor mij in het bijzonder, leuk omdat er nu een
“koploper”is ontstaan die op onze vereniging de meeste keer
clubkampioen is geweest.
Als ik in mijn eigen archief kijk kan ik, voor zo ver als ik het heb
bijgehouden, achterhalen dat ik 10 keer in de clubfinale heb mee
mogen doen. Het daaruit ontstane kampioensgemiddelde is dan 4 x
uit 10 deelnames = 40,00 %.

Nu weet ik niet of ik alle deelnemers aan deze
clubkampioenschappen in mijn archief heb zitten. Maar die aantal
keren dat ik heb mee gedaan heb ik natuurlijk (op 1 na ) wel een
deelnemerslijst gevonden. Het lijkt mij namelijk ook leuk om te
weten wie er als OBIS-lid het meeste aantal keren heeft deelgenomen
aan onze clubfinale. Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat er een
OBIS-lid is die maar 1 keer heeft deelgenomen aan de clubfinale, en
daarin ook meteen het clubkampioenschap opeiste. Die heeft dan een
100 % score gehaald.
Ook dan krijg je een ranglijst die interessant is om te weten. Je kunt
daar uit afleiden wie er het meeste aantal keren een vergeefse poging
heeft ondernomen voor deze titel, en wie er het meeste aantal keren
heeft deelgenomen aan de clubfinale.

Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om zo een ranglijst te publiceren
die weer een beetje competitie elan bij OBIS-leden teweeg kan
brengen.

Groetjes, Jos Scheffer, OBIS-lid vanaf seizoen 1971/72
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Antwoord aan Jos Scheffer van de redactie:

Graag wil de redactie de moeite nemen een ranglijst te publiceren,
om er een soort competitie van te maken.
Het achterhalen van alle clubfinalisten bleek heel moeilijk te zijn.
Blijkbaar zijn niet alle finalisten opgenomen in de analen en zijn
vaak lastig te traceren.
Toch zijn heel wat namen van finalisten achterhaald, maar van een
aantal jaren ontbreekt elk spoor.
Mogelijk kunnen enkele leden mij helpen de namen te vinden?
Het gaat om de jaren: 1965; 1966; 1968; 1969 en het jaar 2000.
Graag uw reactie in de kopijbak; mailen mag natuurlijk ook!
Alvast bedankt
Gr. George

Beste clubleden,
Gaat u voorzichtig om met de drankjes dan
voorkomt u onnodige vlekken op de mooie

vloerbedekking.

Alle inzenders van kopij voor dit clubblad
hartelijk dank. Ook de sponsors wil ik bij deze

hartelijk bedanken voor hun steun aan onze
vereniging…….

Voor de geïnteresseerden:
Dit clubblad bestaat uit: pagina`s: 72

Alinea`s: 2199
Regels: 3473
Woorden: 17435
Tekens: 80867

Groeten, George Tekens/spaties 99627


