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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

Penningmeester: J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8
Jaap 1945 ET Beverwijk
: 0251-249031

Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser Deukelven 41
Paul 1963 SN Heemskerk
: 0616144222

Barbeheer: Vacant

Jeugdzaken: L. Wezepoel Jan van Rietwijkstraat 1
Leon 1962 WP Heemskerk
: 0251-239432

Jeugdbiljartvereniging “de Magneet”:

Wedstrijdleider / jeugdleider: Leon Wezepoel
Begeleiders / trainers: Jan de Wildt en Jan Keus.
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Wim Koelman

Beste clubgenoten,

40 Jaar en een uitstekend verlopen receptie en feestavond, dat is wat
ik als eerste naar voren wil brengen.
Ons clubgebouw zag er tijdens de receptie op en top uit, dankzij de
medewerking van onze sponsor Ilse, die de boel uitstekend in de
bloemetjes had gezet. Hiervoor nog onze hartelijke dank!
De mensen die er voor zorgden dat alle activiteiten zo uitstekend
verliepen zijn ; Gerard Elst, Cor de Heer, Desiree Tieken, Frank
Sinkeldam en uiteraard ook de bestuursleden.
Tijdens de receptie werd onze oprichter en oud-voorzitter
Jaap Bregman door de burgemeester naar voren gehaald en in het
zonnetje gezet. Voor al zijn toewijding en inzet voor o.a. OBIS
werd hij verrast met een koninklijke onderscheiding.
Na dit terecht verdiende lintje opgespeld te hebben gekregen,
heeft hij nog zo'n twee weken naast zijn schoenen gelopen!
Ook tijdens de feestavond was er tijd voor enkele plechtigheden,
want op deze avond werden drie jubilarissen verrast met de
gouden OBIS speld. Ik hoop de komende jaren nog vele
jubilarissen deze speld te mogen overhandigen.

Tijdens al deze feestelijkheden draaide de P.K.'s in het district
gewoon door. Remco Bart plaatste zich voor de 1e klas libre
in de Viaanse molen maar moest daar genoegen nemen met
een zesde plaats. Remco evengoed gefeliciteerd en volgend

Van de voorzitter
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jaar beter!
Ben Looyenga en Cor Mol plaatsten zich voor de finale 4e klas
bandstoten bij de Parelhof. Op het moment dat ik dit schrijf zijn
hier nog geen uitslagen van bekend.

Bij OBIS staan er weer drukke maanden voor de deur.
Te beginnen met het Plumbers drie banden toernooi, gevolgd door
het Jaap Bregman toernooi en daarna het Oase kadertoernooi.
Dan wordt er op 3 en 4 april in ons clubgebouw de gewestelijke
finale 2de klas bandstoten georganiseerd.
En als laatste spelen dan teams het Klingeler/Koelman toernooi.
Onze sponsor Jaap Klingeler organiseerd bovendien voor de tiende
maal zijn toernooi in de Schans te Beverwijk
Voor alle mensen die hun energie in het organiseren van deze
toernooien steken, is het fijn als er vele supporters aanwezig zijn.
Dus leden, laat je zien ! Het geeft de vrijwilligers stimulans om met
hun werkzaamheden door te gaan.

Verder zullen wij als bestuur de balans op gaan maken en ons
voorbereiden op de jaarvergadering, maandagavond 1 maart a.s. Wij
hopen jullie allen daar te zien.
Heeft U vragen of ideeën, lever deze tijdig in bij onze secretaris
Anne Jager. Dan kunnen wij op de jaarvergadering hierop reageren.
Bij voorbaat dank,

Jullie voorzitter
W. Koelman

Het is een wonder

De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden wist nog
niemand dat de mensen een bril zouden dragen en toch staan onze

oren op de goede plaats.
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De bakker.
`s Morgens wordt hij wakker.
om 4 uur in de ochtend begint het gejakker.
Eerst mengen kneden en stoken.
Daarna in de winkel de boel verkopen.
En dan pas is alles voor de bakker.
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Bedankt, bedankt

Het 40-jarig jubileum van onze vereniging in het pas
begonnen jaar 2004, dat werd opgeluisterd op 10 januari
met een receptie voor genodigden, is voor mij het begin
geweest van een feestelijke week. Wie had durven denken
dat ik door de Burgemeester van Heemskerk dhr. B.
Schneiders de Koninklijke Onderscheiding als lid in de
ORDE VAN ORANJE NASSAU in ontvangst mocht
nemen (!!) en met deze benoeming de volledige Kennemer-
PERS en RADIO Heemskerk present waren!
In de week die volgde, kreeg ik bloemen en
felicitatiekaarten en op de feestavond voor alle OBIS-leden
en echtgenoten nogmaals in het zonnetje werd gezet met
het in ontvangst nemen van de gouden OBIS-SPELD!!
Het kon niet op……… Ik heb het al mondeling verwoord,
maar vertrouw het ook het papier toe:

Héél véél dank voor alle feestelijke gebeurtenissen. Om
nooit te vergeten.
Ik hoop dat ik nog vele jaren temidden van U allen kan
zijn,

Mede namens mijn vrouw,

Met vriendelijk sportgroeten,

Jaap.
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EEN GEZOND 2004 EN NOG BETERE PRESTATIES

Een nieuw jaar, waarin we iedereen al het goede wensen. De
activiteitenkalender kan weer in de nog maagdelijke agenda worden
opgenomen, zodat passief of actief weer kan worden genoten van
alles wat het biljarten te bieden heeft.

BIJZONDER JAAR

Het jaar 2004 wordt een bijzonder jaar. De eerste twaalf maanden
waarin de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) gaat
opereren als een complete keusportbond. Een sportorganisatie waarin
alle mogelijke biljartdisciplines kunnen worden gespeeld. Van
recreatief tot en met topsport.
Die brede schakering vraagt ook om een andere benadering van onze
sport in Biljart Totaal, het bondsorgaan van de KNBB. Omdat we
middenin het seizoen zitten zal de omschakeling naar een breder
georiënteerd biljartmagazine in het eerste deel van 2004
plaatsvinden. U kunt daar, als lid van de KNBB,
getuige van zijn door een abonnement te nemen. Voor 11 nummers
betaalt U slechts 16,45 euro hetgeen een bespottelijk lage prijs is.
Niet leden betalen 32,90 euro.

Wanneer U zich wilt abonneren, dan kunt U volstaan met een e-mail
te sturen naar a.smits@knbb.nl en vermeldt daarin Uw naam, adres,
woonplaats en uw bondsnummer. Zonder het bondsnummer krijgt U
geen 50% korting.

Deze BILJARTNIEUWJAARSBRIEF werd verzonden naar 889
e-mailadressen, waarvan bekend is dat de ontvanger geïnteresseerd
is in biljarten.

Hans Coolegem.
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Klaverjasdrive
Najaarsdrive op 29 november.
Met een aantal deelnemers van 76, heeft de
half-jaarlijkse klaverjasdrive een record
geboekt. Nog nooit eerder werden zoveel
deelnemers verwelkomd door spelleider Gerard
Elst. Ons gebouw was vol, maar door de

opstelling van de tafels een ambiance waar het gezellig toeven was.
Niet allèèn de omgeving was debet aan de gezelligheid, ook de
talrijke deelnemers zorgden voor een sfeer om van te proeven.
Krijgen de organisatoren dikwijls pluimpjes (zeer terecht overigens
nu ook een woord van dank aan alle kaarters- en kaartsters. Geen
wanklank werd gehoord (zelfs een kaart-misgreep kon….), wel
gehoord de fijne achtergrondmuziek! Hartstikke goed…..
Voor de hapjes en de drankjes (Ria, Paul, Trudy, Cor , Riet, Wim,
noem maar op) veel dank.
De prijsuitreiking werd dit keer een “vluggertje”. Gerard Elst,
meestal in topvorm, kreeg een opkomende griep en moest nu haast
maken om de warme kruik op te zoeken. Overigens deed Gerard dit
voor de laatste keer als spelleider. `t Is mooi weest.
We waren blijd met je en zullen je missen.
Jan Keus, een trouwe deelnemer, won de hoofdprijs en was daarmee
in de wolken. Nog vele bijna-winnaars kregen ook nog een prijsje.
Met nog een gezellig na-uurtje was ook deze drive weer voorbij.
Voorzitter Wim had lovende woorden voor de organisatoren. En
bedankte een ieder voor zijn/haar inbreng.

Groetjes,
Bré-Ja
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De gewestelijke finale 6e klasse jeugd
Verslag door Yoni van Duivenvoorde:

Het weekeend van 25 en 26 oktober was ik uitgenodigd om het
gewest van de 6e klasse te spelen. Dit was in de `Liefhebber`te
Warmenhuizen. Ik was de enige uit heemskerk maar gelukkig kon ik
enkele mensen van de competities.
De eerste dag reed ik met Rene Verkaik mee, we waren een half uur
te vroeg maar de tijd ging gelukkig snel voorbij. Toen iedereen
aanwezig was, werden we welkom geheten, en begonnen we met de
wedstrijden. Na de eerste dag stond ik op de 6e plaats, en het spelen
op die dag ging niet slecht maar ook niet al te best.
Ik ging redelijk tevreden naar huis. De tweede dag reed ik met Leon
Wezepoel mee. En echt zenuwachtig was ik niet. De eerste plek kon
ik die dag toch niet meer halen maar promoveren kon misschien nog.
De partijen die ik daarna speelde waren niet goed genoeg om te
promoveren. En de laatst partij moest het doen. En die ging dan ook
erg goed. Tijdens de prijsuitreiking kreeg ik te horen dat ik
gepromoveerd was en dat ik op de 6e plaats was geëindigd.
Het weekend was heel leuk, we hadden een gezellige groep en ik
ging er met plezier heen.

Groetjes, Yoni

Voorwedstrijden 3e klasse libre:

Ed Beentjes heeft medegedeeld dat deze voorwedstrijden voor
hem alsvolgd geëindigd zijn:
Uit de 6 gespeelde partijen behaalde hij 4 punten, totaal had hij
389 caramboles gemaakt in 206 beurten, waardoor zijn
eindmoyenne op 1,89 uitkwam. Zijn hoogste serie was 13.
Een finaleplaats zat er deze keer niet in! Volgend jaar beter!
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Magneet nieuws
Gewestelijke finale 5e klasse
In het weekend van 15 en 16 november is bij Horna in Hoorn het
gewestelijke kampioenschap 5e klasse gespeeld.
Wesley de Wildt mocht hier als kampioen van het district Alkmaar
aan deelnemen. Ondanks dat Wesley het toernooi met een moyenne
van 1,24 afsloot, hetgeen boven de moyennegrens van 1,20 is, reikte
hij niet verder dan een toch verdienstelijke 5e plaats.

Gewestelijke finale 4e klasse
In weekend van 13 en 14 oktober werd de gewestelijke finale 4e

klasse gehouden in ons eigen clubgebouw.
Dennis Ripke was onze enige jeugd 4e klasser en wist zich via de
voorwedstrijden voor deze finale te plaatsen. Het was ook zijn laatste
finale bij de jeugd, want volgend seizoen moet hij het vanwege zijn
leeftijd bij de senioren proberen.
Helaas kon hij in zijn laatste jeugdfinale zijn echte vorm niet halen
en eindigde op een 7e plaats met een moyenne van 1,32.
We weten gelukkig dat Dennis veel beter kan hetgeen zijn moyenne
van de enige party die wel lekker liep aantoont, nl 2,60.
Dennis heel veel succes bij de “grote mannen” en wellicht komen we
elkaar daar nog tegen.

Team competitie Jeugd

De B-team competitie is weer op volle gang
Het is dit jaar weer een gezamenlijke onderneming van drie
districten, Zaanstreek/Waterland, Alkmaar en Kennemerland.
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Halverwege de competie is de stand:

Zoals een ieder kan zien doen alle drie de Magneet teams nog volop
mee voor het kampioenschap.

Persoonlijke resultaten
De persoonlijke resultaten van de Magneet spelers en speelsters
tijdens de B-team competitie tot nu toe zijn:

Vooralsnog (wat een raar woord eigenlijk) ziet het er fantastisch
uit. Over de gehele jeugd groei voor wat betreft het moyenne.

Leon Wezepoel

Naam

start

moyenne

aantal

partijen

huidige

moyenne
Yoni van Duivenvoorde 0,73 4 0,81 110,64%
Lex Kranendonk 0,78 10 0,86 109,70%
Myriam Kranendonk 0,31 10 0,39 126,02%

Linda Mans 0,38 7 0,61 160,53%
Remco Mans 0,47 7 0,63 134,04%
Floris Nijhuis 0,94 10 0,97 103,48%
Anita Nijhuis 0,65 6 0,74 113,83%
Jeroen Stoops 0,67 8 0,79 117,91%
Patrick Verduin 0,48 8 0,51 106,25%
W endy W arink 0,91 6 1,23 135,09%

Tom W ezepoel 0,87 9 1,03 118,28%
Paul W ezepoel 0,46 8 0,64 138,72%
W esley de W ildt 1,31 9 1,47 112,24%

Pl Team W ed. W instp. Verliesp.

1 O .B.I.S./De Magneet 3 10 40 20

2 BVK 1 8 36 12

3 O .B.I.S./De Magneet 1 10 29 31

4 O .B.I.S./De Magneet 2 10 27 33

5 BVK 2 8 22 26

6 Vennewater 1 6 16 20

7 O nder O ns 1 6 16 20

8 De Blauwe Bal 2 6 6 30
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Geachte leden,

Het komt nogal eens voor dat er vergeten
wordt de horloges af te doen tijdens het
biljarten.
Het gevolg is dat de lakens beschadigd
kunnen worden door mogelijk scherpe delen
van Uw horloge(bandje).

Een vriendelijk verzoek in deze is:
Wilt U er op toezien dat er zonder horloge
gebiljart wordt. Ook hier zou een sociale
controle op elkaar niet verkeerd zijn.

Verder wil ik U vragen het biljartlaken en de
ballen regelmatig schoon te maken. Op deze
manier hebben wij lang plezier van goed
bespeelbaar materiaal.

Bedankt voor Uw medewerking,
m.vr.gr.,

Paul Visser
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Districtsfinale Libre 1e klasse
Na voor mij verrassende voorwedstrijden was ik als 7e met een moyenne
van 5,33 geplaatst voor de districtsfinale Libre 1e klasse. De 5,33 was voor
mij gevoel een uitschieter en had hierdoor niet al te hoge persoonlijke
verwachtingen voor deze finale. Ik had mijzelf tot doel gesteld niet als
laatste te eindigen om deze finale als geslaagd te kunnen noemen.

De finale werd gehouden op 7, 9 en 10 januari in het Alkmaars Biljart
Centrum “ de Viaanse Molen”, georganiseerd door Nova Vita. Gelukkig
werd er op 4 tafels gespeeld, zodat de avonden niet tot in de kleine uurtjes
doorliepen. De deelnemers, in volgorde van plaatsing waren: Wil Beers
(reeds gepromoveerd met 8,07 naar de hoofdklasse), Peter op den Kelder,
Jan Snel, Nico Sprenkeling, Chris Ursem, Gerrit Piersma, Remco Bart en
Ab Schuit. Zoals in de uitnodiging toch duidelijk vermeld wordt, dienen de
spelers zich uiterlijk 18:45 te melden. Te laat, helaas voor deze speler. En
ja hoor, Jan Snel uit Alkmaar vond 18:56 ook nog op tijd. Dit vond de
wedstrijdleiding dus niet en kon 1e reserve Willem Kerssens alsnog
meedoen. In de komende Entree leest of heeft u wel al iets meer kunnen
lezen over de nog strakker te hanteren regels omtrent het fenomeen “ te laat
komen”.

Dan de finale. Door het inschuiven van W. Kerssens startte ik tegen
Sprenkeling. Een moeizame partij gewonnen in 30 beurten, waarna A.
Schuit de volgende tegenstander werd. Helaas 2 caramboles te kort in 27
beurten. Vrijdag ging het 2 partijen voor de wind. Beide gewonnen in 21
beurten; tussen moyenne 5,23 op een leuke derde plaats. Zeer tevreden
weer huiswaarts om aansluitend zaterdag vanaf 12:30 de goede reeks
hopelijk door te zetten. Het mocht niet zo zijn. Alle drie de partijen
verloren en gezakt naar de 6de plaats en een moyenne onder de 5. Winst in
de laatste partij had de 3de plaats opgeleverd. De laatste partij was wel een
‘kraker’. Tegenstander Wil Beers zette het op een sprintje, 12 beurten 102
caramboles, ik 26 caramboles. Eindstand in deze partij Beers 130 - Bart
108 in 25 beurten. De werkelijke finalepartij werd gespeeld door
Sprenkeling en op den Kelder. Op den Kelder had tot dan toe alles
gewonnen en stond alleen bovenaan. Echter Sprenkeling had een hoger
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moyenne waardoor Sprenkeling ‘slechts’ moest winnen om te worden
gehuldigd als districtskampioen Libre 1e klasse. Dit scenario kwam in een
zenuwslopende partij ook zo uit. De ietwat onervaren wedstrijdleider van
Nova Vita en districtsvoorzitter G. van Stenis deelde in een cabareteske
sfeer de prijzen en versierselen uit, dankte arbiters, barbediening en
publiek, waarna deze finale was gesloten.

Al met al voor mij een geslaagde finale. De doelstelling niet laatste te
worden was gehaald en op een enkele beroerde partij na heb ik gewoon
leuk gebiljart met een voor mij acceptabel moyenne. Volgend jaar zal ik
zeker weer proberen mij hiervoor te plaatsen. Rest mij nog het publiek van
OBIS te bedanken voor hun komst en belangstelling.

Eindstand

Pos Naam Pnt. Car. Brt Moy HS Partij Moy
1 N. Sprenkeling 12 903 146 6,18 52 10,00
2 P. op den Kelder 12 902 150 6,01 45 8,66
3 W. Beers 8 773 124 6,23 95 8,76
4 A. Schuit 6 843 154 5,47 33 8,12
5 C. Ursem 6 772 160 4,82 29 6,50
6 R. Bart 6 827 176 4,69 39 6,19
7 G. Piersma 4 658 157 4,19 38 5,19
8 W. Kerssens 2 635 151 4,20 26 6,84

Remco Bart
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Convocatie

Heemskerk, februari 2004

Aan: leden van de vereniging

Onderwerp: de ledenvergadering van 1 maart 2004

Geachte leden,

Op 1 maart aanstaande houden wij de ledenvergadering.

De biljartzaal is hiervoor gereserveerd.

We beginnen om 20.00 uur. Om ong. 21.30 uur is er

gelegenheid voor het nuttigen van een drankje. Het einde

van de avond zal zo tussen 22.30 en 11.00 uur zijn.

De biljartzaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt tussen 19.30

en 20.00 uur koffie drinken, zodat we precies om 20.00 uur

met de vergadering kunnen beginnen.

De agenda met de stukken krijgt U vroegtijdig uitgereikt.

Hoogachtend,

Anne Jager

secretaris
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Districtsfinale 2e Klasse Libre

In biljartcentrum de Vriendschap te Akersloot werd van
10 tot en met 13 december de finale 2e Klasse Libre verspeeld, OBIS was
goed vertegenwoordigd met wel 3 deelnemers, te weten Kees Beentjes, Piet
v/d Mey en mijzelf. Je zou dus haast moeten denken hier komt de volgende
kampioen voor OBIS aan, maar helaas.

Woensdagavond :
Voor dat de finale überhaupt was begonnen was er al een spannend
moment, Kees Baars was te laat en er werd direct gediscussieerd of hij
weer naar huis kon of dat er toch door de vingers moest worden gekeken.
Dat laatste was het geval en dus mocht Kees Baars ( voorzien van Jetlag )
meespelen in deze finale.
In de 1ste ronde al gelijk het duel Beentjes / v/d Mey.
Met als winnaar : Kees Beentjes in 36 beurten.
Ikzelf won in 27 beurten van G. v/d Vliet.
De uiteindelijke kampioen P. Groot bleek toen al een winnaar door in 24
beurten van zijn clubgenoot F. Bot te winnen, maar daar was in de 2e ronde
geen sprake van, hij verloor in 41 beurten. Kees Beentjes en ik speelde
allebei een zeer goede partij, ik
won in 20 beurten van Piet en
Kees in 21 beurten van Baars,
hierdoor kwam ik aan de kop te
staan. Erg lang heb ik er niet van
kunnen genieten want in de 3e

ronde was Kees Baars zijn jetlag
plots verdwenen en won hij van
mij in 23 beurten. Voor zover de
woensdag-avond zonder OBIS
publiek.

Vrijdagavond :
Kees Beentjes en ik staan er dan
goed voor, het lijkt alsof OBIS het
kampioenschap niet kan
ontglippen.
We beginnen allebei met een winstpartij, maar dit zou wel mijn enigste zijn
voor vanavond. Kees daarin tegen wist alle drie z’n partijen te winnen, ook
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Piet wist er 2 van de drie te winnen en steeg daardoor met stip van 7 naar
plaats 4. Ten opzichte van woensdag werden wij deze avond aangemoedigd
door heel wat OBIS leden, dit leek er tenminste een beetje op met een club
van ruim 100 leden.
( wij danken U daarvoor )

Zaterdagmiddag :
Met nog allen 1 partij te gaan had alleen Kees nog een zeer goede kans op
de titel, ik kon enkel nog maar mijn 3e plaats vast proberen te houden. Piet
mocht eerst aantreden tegen Kees Baars, maar kwam er toen ineens achter
dat hij alleen een wit overhemd aanhad en zijn mooie nieuwe hesje thuis
had gelaten. Gelukkig paste hij die van Kees Beentjes en kon hij toch
aangekleed starten, maar verlies van partij werd hem niet bespaart.
De partijen daarna waren Kees en ik aan de beurt, Kees tegen P. Groot (
voor de 1ste plaats ) en ik tegen F. Bot. In mijn laatste partij ging het weer
niet makkelijk, maar ik evenaarde nog wel de hoogste serie van het
toernooi ( 26 ). Toen wij uitgespeeld waren was de partij tussen Kees en
Groot nog maar net op de helft, zodoende konden ook wij genieten van een
zéér spannende finale- partij. De gehele partij gingen ze gelijk op, dus het
leek erop dat Kees zijn nabeurt echt moest gaan benutten.
En zo bleek, in de nabeurt moest Kees nog 1 carambole

maken. Alle (OBIS)supporters werden muisstil toen Kees aan de
tafel ging staan, maar dit mocht niet baten,

HIJ GING MIS !!!!!
Dus werd hij 2e en P.Groot kampioen 2e Klasse Libre.
Hier de eindstand.

Sjon Koelman

plaats naam punten Moy. H.S.
1 P. Groot 12 3.34 26
2 K. Beentjes 12 3.20 23
3 S. Koelman 8 3.56 26
4 K. Baars 7 3.13 19
5 P.v/d Mey 6 2.89 21
6 F. Bot 5 3.16 23
7 G.v/d Vliet 4 2.52 16
8 T. Zentveld 2 3.09 25
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100 om 99!!

Het zal je maar
gebeuren in de
finalepartij!

Kees Beentjes in actie

Een aantal bekende supporters
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Een paar veranderingen:

Hans Gosselink heeft per 1 januari j.l.
bedankt als lid van OBIS. Zijn drukke
werkzaamheden laten het niet toe nog
langer lid te zijn van onze vereniging.
Ook heeft hij gemeld per 1 januari als
sponsor te willen stoppen.Heel jammer
om een zeer sympathiek lid en sponsor
kwijt te zijn. Hans, bedankt voor alles en
sukses voor de toekomst.

Ook Martien Klaver heeft per 1 januari j.l., wegens studie,
zijn lidmaatschap opgezegd. Dat dit ook zeer spijtig is behoeft
geen uitleg.

Op de woensdagmiddag heeft de heer Herman Smit bedankt
en zijn de heren Peter Dekker en Krijn Rijke de middag komen
versterken.

Henk Welboren is per 1 januari 2004 op de donderdagavond
gaan biljarten. Hij speelt ook op de maandag- en
woensdagmiddag. Een echte biljartfanaat! Sukses Henk.

Wesly Pettinga is per 1 januari 2004 van de vrijdag-jeugd
naar de dinsdagavond verhuisd. Kleine kinderen worden groot!
Veel plezier op de dinsdag, Wesly.

Rick, de zoon van Frank Sinkeldam is al enkele weken op de
vrijdagavond om te ervaren of hij, net als z`n vader, de
biljartsport ook als zijn hobby kan beoefenen. Per 1 jan.2004 is
hij lid van de Magneet geworden. Veel plezier Rick!

Koen Limmen heeft aangeven per 1 januari 2004 van de
donderdagavond af te willen en speelt alleen nog op de maandag-
en woensdagmiddag.

Ben de Ruijter is vanwege gezichtsproblemen gestopt met
biljarten op de dinsdagavond. Op de maandag-en
woensdagmiddag blijft Ben het proberen. Beterschap Ben!

George.
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Team E , het z.g. “plumberteam” , met de spelers B.Lammers,
F.Nijsen enG.Bruins is zeer goed bezig.
Op woensdag 5 nov. een eclatante overwinning op team C (55-42).
Geen hoge series maar regelmatig caramboleren levert ook de nodige
punten op. Ben Looyenga (team F) en M.Smit (res.team D) waren
aan elkaar gewaagd een remise was dan ook op zijn plaats (beiden
85 car. in 23 brtn. moy. 3,69).
12 nov. kreeg team F een pak slaag van team A (44-56). Jan Burger
(team A) was de grote man. Ondanks een serie van 22 moest Ben
Looyenga het loodje leggen. Ook Cor Mol ondervond dat de oudjes
het nog goed doen. Cor verloor van Jan in 18 beurten wat een moy.
opleverde van 3.11 !.
Ook team L deed het uitstekend, een medekandidaat voor de eerste
periode?, winst tegen team C ( 55-40 ). Twee winstpartijen van
P.Dekker tegen resp. H.Elst en P.Ruijter in 28 beurten moy. 1.67.
Had team J nog aspiraties om bij de eerste drie te eindigen ? Wel
vanaf vandaag, 19 nov., kunnen zij dat vergeten.Een verpletterende
nederlaag tegen team G (58-37). Reserve Henk Beentjes haalde eerst
J.Jonkhof van zijn voetstuk door hem in 22 beurten te verslaan (moy.
2.81) en vervolgens tegen N.Heemskerk fors uit te halen (62 car.in
26 brtn.(moy. 2.38). Een ware pinchhitter dus.
Team I is een team waarmee rekening dient worden gehouden.
Vooral de prestaties van R.Rijke vallen op. Zal in de tweede periode
wel drastisch verhoogd worden. N.Mongelluzzi van team B
vernederde H.Palm (team F) resp. moy. 5.00 en 1.45. Of was het een
kado’tje voor het 40 jarig huwelijksfeest?

NIEUWS VAN DE RECREATIE-TEAMS
(WOENSDAGMIDDAG)
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Vermeldenswaardig is nog dat J.Kranendonk, ondanks een serie van
29, verloor van P.Snijders (team H).
J.Ripke (team L) had op woensdag 26 nov. een goed gevoel. Een
knappe winstpartij op P.Sinnige (team D) 85 car. in 18 brtn. gaf een
moy. van 4.72!!! Tegen W.v.Tunen moest hij het onderspit delven,
maar een serie van 21 mocht er zijn.Jan Sinnige moet zijn draai nog
vinden. Een half jaar Australië heeft wel een jasje uitgedaan. Jan we
zijn blij dat dat je er weer bij bent. De resultaten komen vanzelf
weer.
Team F heeft op 3 dec. waarschijnlijk, door met 57-47 te verliezen
van team I, de aansluiting met de top verloren. Team A (met J.Burger
, D.Smit en G.van Kordenoordt behaalde een glansrijke zege (59-42)
op team D. Alleen D.Smit liet een puntje liggen tegen P.Sinnige.
Zowel J.Burger en G.v.Kordenoordt haalden de 100 procent. Maar of
dit genoeg is om aansluiting te krijgen bij de kopgroep valt te bezien.
Met team K blijft het sukkelen. Een nederlaag op 10 dec. tegen team
H (42-54) doet geen goed aan het moreel. Vooral K.Baltus had zijn
dag niet. Twee neder- lagen op rij resp. tegen J.Lammers 18 car. in
28 brtn. en 23 car. in 32 brtn. tegen J.Kranendonk. Daar wordt men
niet vrolijk van. Ook Gerrit Kuil (team K) liet het voor wat het was
tegen Jos Limmen (28 car. in 32 brtn. moy. 0.87). Jos Limmen zit in
een “dalletje”. De prestaties van de laatste weken waren van dien
aard dat er geen lachje af kon.Speelt dan ook onder zijn vastgestelde
moyenne. De “match of the day” was het treffen van beide
koplopers team G versus team L. Mede dankzij P.Dekker en
S.Jorritsma wist team L de zege binnen te halen en zodoende volop
in de “race” blijft om de eerste periode te pakken.
Zowel team L als team G wisten op 17 december te winnen. Resp.
56-39 tegen team H en 56-42 van team K. Aangezien team E met 52-
50 team I wist te verslaan blijft het zeer spannend aan de kop.
Team E heeft op 7 januari de laatste strohalm gepakt door team F
met 57-36 te verslaan. Ben Lammers, Frans Nijsen en Gerardus
Bruins wisten elk 19 punten te scoren. Vooral de partij van Gerardus
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Bruins tegen Ben Looijenga was van hoog niveau. In 11 beurten, met
een serie van 15 !!!! en een moyenne van 3,00 versloeg hij Ben.
Hein v.d. Laan (team B) behaalde deze middag zijn eerste zege!!!
Hein als je het zoet der overwinningen heeft geproefd dan volgen er
meer.
Team J heeft, op 14 januari, haar sportieve plicht gedaan door tegen
team I goed partij te geven. Uitslag 51-49 ten gunste van team I.
Echter de behaalde punten van team I was te weinig om team E van
de troon te stoten. Team L won nog wel van team K (52-44) maar
deze uitslag had geen invloed meer op de eindstand.
Winnaar 1e periode dus team E bestaande uit de spelers Ben
Lammers,
Gerardus Bruins en Frans Nijsen. Van harte proficiat!!

Commentator: Henk Palm.
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Stand na de 1e periode van de woensdagmiddag.

Teams Wedstrijdpunten Partijen
Team E 577 66
Team G 571 66
Team I 571 66
Team L 566 66
Team A 551 66
Team H 549 66
Team J 528 66
Team F 526 66
Team C 520 66
Team K 518 66
Team B 516 66
Team D 487 66

Toon de Boer
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Bruins, G 27 66 720 553 1,30 9

2 Welp, C 27 62 817 537 1,52 14

3 Beentjes, E 27 60 1056 538 1,96 14

4 Lammers, B 27 60 1060 566 1,87 13

5 Beentjes, K 27 50 1809 600 3,01 24

6 Heer de, C 22 47 1302 439 2,96 24

7 Bouhof, A 26 47 1440 544 2,64 23

8 Duyn,E, E 26 46 1112 530 2,09 18

9 Koelman, W 26 45 1361 562 2,42 27

10 Nijssen, F 25 43 545 515 1,05 11

11 Mol S, S 24 43 1198 525 2,28 15

12 Beentjes, H 26 40 1153 582 1,98 13

13 Elst, G 26 38 910 584 1,55 12

14 Bart, R 26 37 1720 470 3,65 43

15 Koelman Jh, J 25 37 1562 515 3,03 31

16 Koelman B, B 26 36 698 595 1,17 8

17 Ruijter de, R 23 34 663 491 1,35 11

18 Beentjes, B 24 33 887 555 1,59 11

19 Glorie, T 24 32 465 552 0,84 6

20 Mol, C 24 32 1168 504 2,31 18

21 Wolke, R 26 31 321 589 0,54 6

22 Aardenburg, J 26 30 1066 552 1,93 15

23 Mantel, A 26 29 1140 573 1,98 19

24 Meij van de, P 25 25 1373 523 2,62 22

25 Lammers, H 25 21 1680 563 2,98 21

26 Looijenga jr, B 27 20 1134 543 2,08 18

27 Schoehuijs, G 11 16 334 219 1,52 17

28 Scheffer, J 26 1 1217 607 2,00 18

29 Diemeer, A 0 0 0 0 0,00 0

Stand dinsdagavond na de eerste periode.
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Een gepaste correctie

In het novemberclubblad van O.B.I.S. ('03), bestaande uit maar liefst 72
bladzijden, heb ik met genoegen het uitvoerige interview met Ben
Looijenga gelezen.
Maar Ben, mag ik mij de vrijheid veroorloven om op een gepaste manier
een correctie te plaatsen? Tijdens het interview werd jou o.a. gevraagd of je
een komisch voorval zou kunnen vertellen. 'Nee, dat niet', was je eerste
reactie. Toch wel, een komisch voorval van korte tijd geleden. Je was er
weliswaar zelf geen getuige van, doch je vond het niettemin leuk om te
memoreren, zo vertelde je de interviewer.
Bij jullie (OBIS) worden de biljartballen warm gehouden in een speciaal
daarvoor gemaakt verwarmingskastje. Ik heb dat kastje al eens mogen zien.
Perfect.
En nu komt het komische aspect. 'Zo dachten ze bij de biljartclub Velsen er
ook een goede oplossing voor gevonden te hebben. Een lid had voorgesteld
de ballen even in de magnetron te doen alvorens te gaan spelen. Nou, bij de
eerste stoot viel de bal helemaal uit elkaar', zo sloot je dit gesprekstukje af.
Ja Ben, ook wij komen als biljarters (egotrippers als we zijn) graag
positief in het nieuws. Maar hier werd de plank toch mis geslagen. Dit
voorval is mij volslagen onbekend, terwijl ik toch ook al een paar dagen bij
Velsen meeloop. Gelukkig kwam het voorval niet uit jouw koker, maar je
hebt het van horen zeggen.
Ik heb wel eens gelezen dat mensen een pas gewassen kat of hondje in de
magnetron wilden drogen met alle trieste gevolgen vandien. Ook dit bleek
verzonnen te zijn. Ik denk dat de essentie van jouw verhaal (overigens heel
leuk hoor) ook in deze categorie thuis hoort.
Maar om volledig te zijn. Wij hebben al vele jaren ook een goede oplossing
in de praktijk voor het warm houden van de ballen. Onze vroegere
onvolprezen penningmeester Jan Schouten - jullie zeer bekend - kwam
destijds op het lumineuze idee, om een alom bekende 'voetenwarmzak' aan
te schaffen. Daar passen precies vier dozen met ballen in. Een schakelklok
zorgt er voor dat de ballen op het gewenste tijdstip op de juiste temperatuur
zijn. Zo kan het ook, dus zonder magnetron.

Frans Kunst
B.V. Velsen
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J.P. Bregmantoernooi 2004

Voor de 27e keer gaat bovenstaand toernooi van start op maandag 23
februari, zaterdag 28 februari en op zondag 29 februari.
In dit clubblad kunnen de deelnemers genoemd worden.
Ze zijn al enkele weken geleden schriftelijk uitgenodigd en tot op
heden zijn er geen afberichten.
Het zijn deelnemers die uitkomen in de 2e klasse libre.
We kunnen, nu het toernooi zo vele jaren al plaats vindt, er niet meer
onderuit, dat er deelnemers zijn die dubbel mee doen.
Het zal aan de sportieve en gezellige sfeer zeker geen afbreuk doen!

De deelnemers:

1. Kees Baars W.I.K. Bakkum
2. Theo Zentveld de Doorschieters Castricum
3. Kees de Vries D.N.O. Heerhugowaard
4. Klaas Zwaan Gr.v. Egmond Egmond
5. Ben Looyenga O.B.I.S. Heemskerk
6. Henk Lammers O.B.I.S. Heemskerk
7. Theo Nijssen Velsen Santpoort
8. Freek Bot D.V.O. Heerhugowaard
9. Henk Rooze Velsen Santpoort
10. Wim Koelman O.B.I.S. Heemskerk
11. C. Louwe Nova Vita Alkmaar
12. K. Groenland O.O. Castricum

Nu wij nog in een lichte feestroes verkeren zal het zeer op prijs
gesteld worden, dat U met velen (ook aanhang) dit toernooi komt
bezoeken.

De Redactie.
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Het J.P. Bregmantoernooi

Maandag 23 februari Zaterdagmiddag 28 februari
Sj. Strik H. v.d. Laan
T. Duivenvoorde C. Welp
C. Hummel B. Looyenga jr.
S. Jorritsma Jh. Mol
J. Klingeler J. Hageman
H. Koper B. Beentjes
G.v. Kordenoordt C. Mol
W.v. Weert R.v.d. Ham

Bar: R. Bart Bar: J. Aardenburg
Hulp: H. Welboren jr. Hulp: D. Smit

Zondagmiddag 29 februari
H. Beentjes B. Lammers A. Mantel
H. Palm J. Lammers G. Bruins
E. Beentjes A. Bouhof
Bar: Sj. Koelman Hulp: P. Karsten.

Wedstrijdleider: C.de Heer

Noteert U de “nieuwe” datums in Uw agenda !

Zo vergeet U Uw tel- en schrijfbeurten niet !

En denkt U er ook om:

Gr.H.W.L. Henk Lammers
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Jaap Bregman wordt modern !!!!
De redactie van het clubblad heeft echter beslag weten te leggen op
de PC van de nestor van onze vereniging, Jaap Bregman.
Zoals u allen kunt zien een typisch staaltje van oud hollands
vakwerk.
Zo zie je ze tegenwoordig niet meer.
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De gewestelijke finale 4e klasse libre in Akersloot

Jan Lammers.

Zoals U ziet heb ik er zin in!!
Hier zit ik lekker ontspannen op
mijn eerste partij te wachten.

En dan………..

De aqcuitstoot………..

Zenuwen? Welnee!!!

Is gespeeld van 28 t/m 30 november 2003

Vrijdagavond op tijd aanwezig mede door mededeling van Toon de
Boer denk er om: “Niet op tijd maar dan ook niet meedoen”!
Op tafel een verloren van hr W.Flart.
Na de opmerking van Toon“:Hè Jan, beter je best doen want anders
schop ik je voor de poten”.
Met de aanwezigheid van diverse leden van OBIS wist ik deze partij
te winnen van hr.Rustenburg in 20 beurten.
Zaterdag de eerste partij tegen mw. Meijer, wel bekend bij OBIS
Ze kwam uit Medemblik. Deze verloor ik.
Na weer de opmerking van Toon de Boer:”Ik schop je voor de
poten”, wist ik deze te winnen van mw. Rieder Kuik
Ook in 20 beurten.
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Van hr. Nes Winnaar van het toernooi verloor ik. Dit was een hele
slechte partij!
Ronde zes tegen hr. v. Tilborg. Na weer de bedreiging van Toon
wist ik deze te winnen. Met slechts een punt verschil.
Maar v Tilborg toonde zich een slecht verliezer
Hij smeet namelijk zijn keu tegen tafel en de muur. En met een heel
slap handje feliciteerde hij mij met mijn overwinning.
Ook de zevende partij gewonnen van hr. Tulen. Dus in het Gewest
derde geworden.

Ik dank de organiserende vereniging bv Aker 97 voor de goede
organisatie en de arbiters
En supporters die ook in grote aantal aanwezig waren.

Met de sportieve groeten van Jan Lammers

De eindstand luidt punten moy
1 J. Nes 12 1.67
2 L.v Tilborg 10 1.33
3 J Lammers 8 1.39
4 W de Flart 8 1.26
5 M. Meijer 7 1.09
6 A. Tulen 5 0.92
7 D .Rustenburg 4 1.09
8 T. Rieder –Kuik 2 0.90

Mededeling:

Het bestuur heeft vastgesteld dat de medewerkersdag zal worden
gehouden op zondag 21 maart a.s.
De biljartaccommodatie kan dan niet voor andere doeleinden
gebruikt worden. Houdt U daar rekening mee!

Het bestuur
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Districtsfinale libre klein
3e klasse bij OBIS

Arnon Mantel was de enige OBIS-
deelnemer. Arnon was met frisse moed aan
deze (thuiswedstrijd) finale begonnen, maar
de wet van Murphy liet in “zijn finale” wel erg veel van zich horen.
Als de speelbal langs de 3e bal kon gaan, dan deed hij dat ook zonder
hem te raken. Na een paar partijen werd het duidelijk dat Arnon zich
eigenlijk geen enkele illusie hoefde te maken over de titelkansen. De
verslagenheid had hij al gauw geproefd en moest genoegen nemen
met een anonieme rol. Winnen zit weliswaar in z`n bloed maar hij
kon toch wel genieten van een minder prominente rol.
Het fenomeen “in een wedstrijd zitten” kennen we allemaal. Heel
simpel: Als je niet lekker biljart, zit je niet in de wedstrijd. Loopt
alles naar wens, dan zit je wel in de wedstrijd. Niet in de wedstrijd
zitten, wil echter niet zeggen dat je niet kan biljarten! Oh... nee!
Dat de wetten van Murphy wellicht ook voor de biljartsport opgaan,
is Arnon inmiddels heel duidelijk geworden!
Het volgende was het enige wat Arnon voor ons clubblad te
vermelden had:

“Het was niks, niks, 3 Χ NX! ”

Toch hier nog even de einduitslag:
Plts Naam Part Punt Car Brt Moy H.S.

1 P. Laan (H.H.W.) 7 11 535 217 2,47 20
2 C. Koene (Exc. 7 10 543 216 2,51 19

3 J. Hart (Aker) 7 10 506 216 2,34 18

4 T. Bleijendaal (H.H.W.) 7 9 499 241 2,07 17

5 B. Leijen (G.v.E.) 7 8 542 237 2,29 22

6 A. Mantel (OBIS) 7 6 443 212 2,09 15

7 H. Winder (H.H.W.) 7 2 427 256 1,67 10

8 C. Breed (Ven.) 7 0 458 229 2,00 14

George.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Roelands, J 15 37 1779 180 9,88 85

2 Sinkeldam, F 15 37 1688 212 7,96 64

3 Guldemond, M 15 34 1487 234 6,35 76

4 Jacet, G 16 31 1773 246 7,20 63

5 Ripke, D 18 30 698 362 1,92 32

6 Ripke, J 12 26 1868 134 13,94 136

7 Gosselink, J 18 26 921 348 2,64 21

8 Liefting, C 14 25 1460 231 6,32 39

9 Keus, J 17 25 900 360 2,50 18

10 Liefting, P 17 24 3219 246 13,08 102

11 Tiecken, C 16 22 592 369 1,60 16

12 Jager, A 14 21 1360 252 5,39 40

13 Limmen, J 14 21 725 282 2,57 18

14 Veldt, V 10 20 1644 105 15,65 167

15 Beentjes, J 11 19 1952 141 13,84 103

16 Beers, P 14 16 1188 254 4,67 30

17 Burger, W 15 16 1245 360 3,45 27

18 Tiecken, J 14 16 1011 283 3,57 38

19 Tiecken, D 15 15 567 358 1,58 11

20 Mol Jh, J 15 15 1564 287 5,44 53

21 Strik, S 14 14 1300 252 5,15 31

22 Visser, P 18 14 1356 395 3,43 31

23 Gosselink, S 8 12 746 154 4,84 67

24 Bregman, J 13 11 1308 256 5,10 46

25 Klaver, M 7 9 358 176 2,03 12

26 Groot de, N 9 8 667 223 2,99 22

27 Hummel, C 9 7 670 155 4,32 88

Stand woensdagavond na de eerste periode.

In al onze ijver om sportief te blijven, parkeren we onze auto
toch zo dicht mogelijk bij het clubgebouw.
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Het Knock-Outtoernooi
Heemskerk 09-11-2003

Het was al weer voor de 7e keer dat we naar het Joop Schouws
Memorial Knock-Out-Toernooi gingen.
We gaan ieder jaar met een paar familieleden en vrienden van Joop
en Henny. We vinden het nog steeds heel speciaal en genieten er
echt van. De eerste paar jaar zaten we best met kromme tenen,
maar de sfeer bij OBIS is zo gezellig, dat eenieder ontspannen kan
zitten.
Behalve als de finales gespeeld worden dan is er weer een gezonde
spanning. Het waren weer mooie wedstrijden, vooral de kampioen
speelde ook als een kampioen, fantastisch!!
Dat Henny soms een (kleine voorkeur) heeft is voor ons goed te
begrijpen, dat zijn maatjes van Joop geweest. Dat is wel een beetje
logisch, toch?
Maar ik wil U wel vertellen, ik ben er nu voor de zevende keer
geweest, maar gaan de biljartsport hierdoor heel anders bekijken.
Ik weet niet of het overal zo is, maar bij OBIS, de vriendschap
onderling, die sportiviteit, over en weer een steek onder water op
een leuke manier, geweldig.
Daar kunnen heel veel sporten een voorbeeld aan nemen! Maar de
organisatie is bij OBIS ook prima in orde.
Entertainer Gerard Elst fantastisch en alle vrijwilligers.
Wij hopen dat het Joop Schouws Memorial Tournooi nog menigmaal
gespeeld mag worden, en dat wij weer uitgenodigd worden, want ja,
na afloop krijgen we van Henny altijd een lekker etentje, gezellig
hoor!
Het was weer een feestelijke zondag.
A.D.O. gewonnen, kindertjes Koelman gedoopt, en het Knock-Out-
Toernooi: Joop Schouws Memorial.
OBIS bedankt, en graag tot de volgende keer.

Ria Zuideweg-Schouws.
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U ziet dat de stemming er goed in zat!
Hennie Schouws en Gerard Elst.
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DOOR JEROEN BEENTJES

Afgelopen herfst was het weer tijd voor het knock out toernooi om
de felbegeerde Joop Schouws memorial.
Zoals al jaren was het ook dit seizoen weer één van de hoogtepunten
binnen het clubgebeuren bij OBIS.
64 deelnemers van de verschillende clubavonden en alle klasses
vertegenwoordigd, dat is toch wel de grote charme van dit toernooi.
Altijd leuke verrassingen in de uitslagen (bv. een partij van 1
carambole in ongeveer 27 beurten, wat nog een euro opleverde ook!)
en gezelligheid, een hoop slap geouwehoer en een drankie erbij.

Nu zit niemand te wachten op uitgebreide wedstrijdverslagen, dus
even in sneltreinvaart dan maar.
Bijna was ik in de 2e ronde al uitgeschakeld! Tegen Piet Limmen
werd het een hele lange, maar wel gezellige partij.
Het was toen een drukke avond, dus lekker rumoerig en uiteindelijk
wist ik nog te winnen terwijl Piet er ook nog maar een paar moest...
Op de zondag ging het echter weer al vanouds. De eerste partij tegen
Cor Mol in 14 beurten, de halve finale tegen Jaap Ripke in 8 en de
finale tegen Henk Beentjes is slechts 5 beurten. Voor mij inmiddels
alweer de 3e keer dat ik de trofee uit handen van Henny mocht
ontvangen.

Erg knap vond ik toch de 5e plaats van good old "ome" Jan Burger.
Waar zoon Willem zaterdag moest afzeggen wegens ziekte, stoomde
Jan gewoon door tot op de zondag. Inmiddels ver in de tachtig en nog
steeds een genot om hem aan het biljart te zien goochelen. Ome Jan,
nog vele jaren (al dan niet aan het biljart) erbij gewenst!

Ontzettend jammer vond ik echter weer de negatieve reacties op het
feit dat een kaderspeler het toernooi heeft gewonnen. Opmerkingen
als "dit kan ik toch niet winnen", geven mij zelfs aan zo'n leuk
toernooi nog een nare bijsmaak.
Zondagochtend voor het begin van de finaledag werd er al geroepen

"de 1e ronde heb ik toch al verloren", nog voordat er één keu in elkaar
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gedraaid is! Aan de ene kant vinden mensen het leuk als je beter gaat
biljarten, maar aan de andere kant mag je ook niet winnen want dan is het
plotseling een oneerlijke strijd geweest...
Op de clubavond duiken dit soort verhalen ook weer steeds vaker op.
Men vind het leuk om bij de "hogere" spelers te spelen, maar als er dan een
keer een partij in 5 of 6 beurten uit is, komen er klachten dat er zo niet te
winnen valt.
Toch een minpuntje op een voor de rest geslaagd en gezellig toernooi (en
dus ook een minpuntje op een voor de rest gezelllige clubavond).

Ondanks alles heb ik me weer prima vermaakt in dit voortreffelijk
georganiseerde K.O. toernooi.
Gerard, bedankt voor je inzet tijdens de afgelopen (10 of 11?) edities!

Jeroen Beentjes

Boven van links naar rechts: Jaap Ripke, Henk Beentjes, Ben Lammers,
Ron de Ruijter en de winnaar Jeroen Beentjes.

Onder van links naar rechts: Joop Roelands, Jan Burger en Cor Mol.
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Zoek het koppelwoord
droog----------------------knop brug ------------------------ genoot
deeg ----------------------- stoel vriend --------------------------- zet
boter----------------------- deeg na ------------------------------ staat
vis ------------------------ vogel taal-------------------------- rooster
van---------------------- vlinder bij----------------------------- dorst
zomer ---------------------- taak wit ----------------------------- rede
feest ----------------------- zaak zang ---------------------------zang
dames -----------------------gril fiets---------------------------- loos
dag----------------------- tempo meest ---------------------------arm
rang------------------------- loos huis --------------------------schuw

Uitslag in het volgend clubblad!

Uitslag koppelraadsel clubblad nov. 2003
Koor zang lijster eer lijk schouw
Schol ekster oog stroop pot verteren
Rij school slag ski lift boy
Morgen rood huid eier rek stok
Van nacht dier zuid pool streek
Verstand kies keurig zee zout pot
Kool mees ter wandel park wacht
Koorts lip lezen fris drank fles
Boter ham ster hang oor schelp
Inkt lap land regen bui ten
Kool zuur stok Wegen wacht kamer

Wie werkt maakt fouten.
Wie veel werkt kan veel fouten maken.

Kent U mensen die geen fouten maken…?

George.
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Aan het Bestuur van de biljartvereniging O.B.I.S.,
de biljartvereniging van

het Verleden, het Heden en de Toekomst.

Geacht Bestuur,

Via deze gelegenheid van communicatie feliciteer ik u heel hartelijk
met dit 40-jarig jubileum.

Als oud-lid van de vereniging denk ik nog steeds met weemoed terug
aan de fijne tijd van het biljarten bij OBIS en speciaal op de
dinsdagavonden. Die sfeer en (meestal) kameraadschap onderling
van de spelers moet je bij een andere vereniging nog maar zien te
vinden! Hoewel… overal is wel eens wat onenigheid, maar dat moet
op te lossen zijn.
Het bestuur van het Verleden (wat er nog van over is) kan met veel
genoegen en trots terugzien op het resultaat van het bestaansrecht van
de vereniging. Er zijn toch wel grote biljarters uit voortgekomen, ook
uit de Jeugd!
Het bestuur van het Heden mag trots zijn op zo’n grote en goed
draaiende vereniging. Houden zo!
Het bestuur van de Toekomst moet niet omzien naar het verleden en
niets ten goede willen veranderen, maar met de aard van die tijd
meegaan.
Deze bespiegelingen heb ik nog over gehouden uit mijn eigen
bestuurstijd. Niet dat die zo best was maar ook ik heb wel het een en
ander bijgeleerd na die periode.

Ik wens de biljartvereniging én u als Bestuur nog heel veel goede en
productieve jaren toe en, niet te vergeten, een prettige feestavond!
Hartelijke groeten aan allen die mij nog kennen in de hoop jullie in
de toekomst nog eens te zien en te spreken.

Ruud Fresen
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Van de maandagmiddag
Stand van de 1e periode

Zoals U wel zult zien mist U de speler Joop Feijen. Joop heeft om
gezondheidsreden af moeten haken, wat heel jammer is. Verders
wensen wij Joop heel veel sterkte toe.
Onderling is door de spelers besloten om de maandagmiddag de zaal
rookvrij te houden, wat een groot sukses is. Verders weer veel
biljartplezier in de 2e periode.
Groetend,
Jaap Lubbers
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Voor iedere oude kale of grijze biljarter
van voor 1940

Wij werden geboren voor; “De televisie, penicilline, polioprikken,
diepvriesvoedsel, plastic, contactlensen…….en de pil”.
Voor radar, atoomsplitsing, laserstralen, creditcards, ballpoints,
panty`s, afwasmachine, droogtrommels, airconditioning, elektrische
dekens en voor de mens op de maan liep.
Wij trouwden eerst en woonden dan samen. Wij werden geboren
voor er huismannen waren, computers, computerspelletjes en voor
kinderendagverblijven, groepstherapie en verpleegtehuizen.
In onze jeugd hadden wij nooit gehoord van T.L. buizen, en radio,
T.V., C.D., video, tapedecks, laptop, magnetrons, elektrische
schrijfmagines, faxen, copieermachines, kunstharten en nieren,
tekstverwerkers, printers, draadloze telefoon, booreilanden en
jongens met oorringen, tatoeages, permanentjes, van hippies, junks
en bomvrouwen.
Wij waren er voor de A 27, de F 16 en de T.G.V., de oecumene en
voor de A.O.W., W.A.O., W.W. en de V.U.T. Made in Japan was
rommel. Ook nog nooit gehoord van Pizza`s, Mac Donalds en
instantkoffie.
In onze tijd was aids een Engels woord voor helpers. Een relatie had
te doen met zaken en niet met een bed. Ook lat-relatie kenden we niet
(maar waren er stiekem wel). Eten uit de muur was ons onbekend en
homo betekende mens.
Er is toch wat veranderd hè! Wij zijn de laatste generatie die nog
dacht dat je als vrouw een man moest hebben, om een baby te
krijgen. Is het dan nog een wonder, dat er een generatiekloof is?
Maar wij hebben de oorlog en al die veranderingen overleefd en
winnen met biljarten nog steeds van de jongere generatie! En dat is
een reden, om dat te vieren!
Daarom gaan we lekker door.

W.G. Rob. O.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Tunen van, W 29 63 1326 635 2,08 21

2 Lammers, J 29 60 915 688 1,32 11

3 Roekens, J 29 59 1530 622 2,45 17

4 Koper, P 29 58 1268 628 2,01 17

5 Weert van, W 29 57 1802 650 2,77 26

6 Hageman, J 29 55 1006 653 1,54 12

7 Karsten, P 29 55 1167 656 1,77 13

8 Reuzenaar, J 29 54 1116 683 1,63 14

9 Wezepoel, L 29 50 915 687 1,33 14

10 Laan vd, H 29 48 529 743 0,71 8

11 Jorritsma, S 29 46 895 707 1,26 13

12 Boer de, T 29 46 1745 635 2,74 25

13 Burger, J 29 44 1242 656 1,89 20

14 Kordenoordt van, G 29 44 1056 680 1,55 18

15 Limmen, K 29 44 902 736 1,22 11

16 Klingeler, J 29 44 1035 774 1,33 14

17 Mongelluzzi, N 29 43 2390 739 3,23 27

18 Palm, H 29 42 1319 673 1,95 17

19 Duivenvoorde, A 29 41 1241 656 1,89 17

20 Smit, G 29 39 535 748 0,71 6

21 Ham van den, R 29 38 959 695 1,37 12

22 Smit, D 29 34 1117 656 1,70 10

23 Wijte, J 29 32 3514 668 5,26 62

24 Sinnige, J 29 30 1084 710 1,52 8

25 Welboren, H 29 29 1478 645 2,29 23

26 Sinnige, P 29 28 759 731 1,03 13

27 Koper, H 29 27 1035 760 1,36 12

28 Deen, J 29 27 923 689 1,33 10

29 Smit, M 29 27 1759 716 2,45 30

30 Limmen, P 29 26 517 729 0,70 7

Stand donderdagavond na de eerste periode.
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Geachte sponsors,
De mogelijkheid is aanwezig om Uw bedrijfslogo in kleur in ons
clubblad af te laten drukken.
Vindt U kleur mooier dan de zwart-witte uitvoering, dan kunt U
deze naar mij mailen.

Mijn E-Mailadres is: jacetwillemshoeve@hetnet.nl

Ik zal mijn best doen om Uw kleuren-logo een prominent plekje
in ons clubblad te geven.

Met vriendelijke groet,
redactie

George Jacet

De jubileumuitgave “de geschiedenis
van 40 jaar OBIS”.

Beste lezer,

Als U in de jubileumuitgave een onvolkomenheid tegen komt, zou U
dan zo vriendelijk willen zijn dit aan mij te melden.
Dit om de geschiedschrijving zo compleet en zo goed als mogelijk
foutloos te schrijven en bij te houden voor de volgende
jubileumuitgave, over 10 jaar.
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking,

tel.: 072-5053603; of: de kopijbak of:
jacetwillemshoeve@hetnet.nl

George
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Cees Liefting districtskampioen
derde klasse 3 band op de grote matchtafel.

Hoewel Cees voor biljartvereniging O.O. uit
Castricum uitkwam, wil ik toch melding
maken van “zijn triomftocht naar de
eerste plaats”
Cees was als derde geplaatst en wist
in deze finale zes van de zeven
partijen te winnen en hij
dientengevolge de eerste plek
inpikte.
Ook had hij de kortste partij van
deze finale en wel 20 caramboles
in 27 beurten, wat een
gemiddelde van 0.740! Een
knappe prestatie is!
De

moyennegrens is van
0,300 tot 0,476!
Tot slot behaalde Cees 12 matchpunten een gemiddelde van 0,447 en een hoogste
serie van 6! Cees, van harte gefeliciteerd met deze mooie titel.

Ook in de gewestelijke finale pakte Cees bijna de titel. Een tweede plek
was voor hem het hoogst haalbare.
Met een gemiddelde van 0,556 een hoogste score van 5 en een hoogste
partijmoyenne van 1,00, wist Cees te promoveren naar de 2e klasse 3bnd
groot. Voor Cees een mooie finale!!. Deze finale werd verspeeld in
Zandwerven.

Gr. George.
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Het Plumbertoernooi wordt/is verspeeld op:
vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 februari 2004.

Het Klingelertoernooi wordt/is verspeeld op:
7 en 8 februari 2004

De verwachting is dat dit clubblad zo rond half februari uitkomt.
(is vanwege ons jubileum 2 weken later geworden)

Dit zou kunnen betekenen dat het Plumber- en Klingeler toernooi,
bij het verschijnen van dit blad, inmiddels is verspeeld.of nog
gaande is?

Een verslag van deze toernooien kunt U in ieder geval in ons volgend
clubblad verwachten!!
George
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De West-Friese Kadercompetitie

In het nieuwe jaar 2004 kwam B.C.S. uit Schagen op bezoek.
Wist OBIS de thuiswedstrijd te winnen met 5-2, de uitwedstrijd (thuis
spelend) ging verloren met 3-4.

Naam Car. Brt. Moy. h.s. m.p.
J. Roelands 150 23 6,52 24 2

C. Zuurbier 176 23 765 35 0

G. Jacet 125 16 7,81 25 2

N. Zuurbier 112 16 7.00 45 0

Anne Jager 104 13 8.00 34 0

Ol. Sinnige 125 13 9,61 34 2

Extra punt OBIS –team---uitslag: 5-2 voor OBIS-team.
Naam Car. Brt. Moy. h.s. m.p.
C. Zuurbier 146 11 13,27 41 0

J. Roelands 150 11 13,63 56 2

N. Zuurbier 125 14 8,92 25 2

G. Jacet 125 14 7,64 33 0

O. Sinnige 125 13 9,61 33 2

A. Jager 125 13 7,00 23 0

Extra punt OBIS-team---uitslag 4-3 voor B.C.S.
Op 19 januari speelden wij opnieuw thuis. Horna 5 uit Hoorn was de gast.
Reservespeler Jaap Bregman werd ingezet en won 2 keer!
Dat was ook weggelegd voor Joop Roelands en George Jacet kwam in zijn
2e partij zegge en schrijve èèn carambole tekort!

Naam Car. Brt. Moy. h.s. m.p.
J. Roelands 150 20 7,50 43 2

W.J. Peetoom 125 20 6,25 27 0

G. Jacet 125 22 5,68 32 2

F. Haakman 108 22 4,90 21 0

J.P. bregman 125 20 6,25 41 2

J. Staasen 122 20 6,10 30 0

Extra punt OBIS-team---uitslag: 7-0 voor OBIS.
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W.J. Peetoom 106 16 6,62 27 0
J. Roelands 150 18 9,37 36 2

F. Haakman 125 16 7,80 40 2

G. Jacet 124 16 7,75 41 0

J. Staasen 85 26 3,26 12 0

J.P. Bregman 125 26 4,80 24 2

Extra punt OBIS-team---uitslag: 5-2 voor OBIS.

Op 21 januari kwam het vervolg. De reis ging naar de Liefhebber in
Warmenhuizen. Met het vaste team traden we aan. Daarvan won
alleen Anne Jager met een uitstekend gemiddelde. De overige
partijen gingen verloren, al moet gezegd worden dat Joop Roelands
verloor met het prachtige gemiddelde van 24,00! Een sterk spelend
“de Liefhebber”was ook te sterk voor ons.

Naam Car. Brt. Moy. h.s. m.p.
A. Berends 250 7 35,71 222 2

J. Roelands 46 7 6,57 11 0

K. Klijbroek 175 20 8,75 36 2

G. Jacet 69 20 3,45 22 0

M. Straathof 200 17 11,76 52 2

A. Jager 78 17 4,59 19 0

Extra punt de Liefhebber---uitslag: 7-0 de Liefhebber.

Naam Car. Brt. Moy. h.s. m.p.
J. Roelands 145 6 24,17 79 0

A. Berends 250 6 41,67 99 2

G. Jacet 74 10 7,40 18 0

K. Klijbroek 175 10 17,50 66 2

A. Jager 125 11 11,36 41 2

M. Straathof 102 11 9,27 11 0

Extra punt OBIS-team---uitslag: 3-4 voor de Liefhebber.
Wordt vervolgd………..Bré-Ja
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Kritiek, kritisch of kritische kritiek?

Hoewel de vele complimenten de kritiek op ons clubblad meerdere malen
overtreft, word ik toch niet altijd van kritiek gevrijwaard. Natuurlijk weet
ik dat als je iets schrijft, het meestal door een ander gelezen wordt met al
z`n voor- en nadelen.
Voor veel mensen is kritiek krijgen en incasseren heel vervelend. Zo ook
voor mij! Daarom was kritiek krijgen, vooral in de gevoelige eerste
periode, toen ik als beginnend redacteur de eerste clubbladen maakte, extra
pijnlijk.
Ik denk dat kritiek krijgen een kunst is en het verstandig is om het
niet als een persoonlijke belediging te beschouwen.
Wat is kritiek eigenlijk, vraag ik mij af?
Het woordenboek Van Dale zegt dat kritiek betekent: het aanwijzen van
gebreken in iets, uiting van ongenoegen of afkeuring. Ook zegt zij iets in de
trant van een beoordeling, hetzij van waarde, de goede en slechte
hoedanigheden van wetenschap of kunst; ook van daden.
Kritisch zijn heeft voor mij, denk ik, toch een positieve betekenis.
Iemand die kritisch is, is naar mijn mening iemand die je in ieder geval
serieus moet nemen, want hij is blijkbaar bekwaam in het beoordelen van
het juist of onjuist geschrevene. Ik moet mijzelf voorhouden dat iemand die
kritiek levert geen persoonlijke bedoelingen heeft, maar mij probeert
bewust te maken waar mijn tekortkomingen liggen en dat hij de bedoeling
heeft mijn werk te verbeteren.
Ik denk dat kritiek krijgen net zo gevoelig is als kritiek geven. Het is een
manier om met elkaar om te gaan.
Het ligt voor de hand dat ik als kritiekkrijger, mijzelf bewust probeer te
maken over hetgeen er in ons clubblad geschreven staat en daarbij probeer
de inhoud van het blad een (nog) betere kwaliteit te geven, zodat de lezer er
plezier in heeft en houdt om steeds verder te lezen.
Kritiek heeft in ieder geval bij mij de geest versterkt, heeft mij gestimuleerd
alert te blijven het clubblad leesbaar en uitnodigend te maken en ik probeer
met `relevante` kritiek mijn voordeel te doen.
Toch is het niet altijd makkelijk om iedere keer weer op een plezierige
manier mijn (hobby)werk te doen.
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Het is feitelijk een feit dat ik het woord feit, in de context waarin het
gebruikt dient te worden, altijd verkeerd schrijf. Fijt heeft inderdaad een
andere betekenis. Steeds weer word ik eraan herinnerd dat ik dezelfde fout
gemaakt heb. Niet èèn, maar verschillende keren word ik door enkele
leden.ook op typefoutjes gewezen. Sommige leden zijn, althans zo voel ik
het, op zoek naar foutjes in ons clubblad en vinden het knap het gevonden
te hebben en zijn er dan trots op om het mij triomfantelijk mede te delen.
Voordat de bladen worden gedrukt, controleer ik eerst alle documenten op
fouten en als ik het clubblad van de drukkerij ontvang lees ik het thuis nog
een keer door alvorens de stickers erop gaan. Het wordt mij al gauw
duidelijk dat ik weer een paar typefoutjes over het hoofd heb gezien.
Ondanks de spellingscontrole van mijn computer komen deze onbenullige
foutjes toch voor.
Daarom zou ik het heel fijn vinden als men het clubblad globaal op uiterlijk
en inhoud zou willen beoordelen en niet al te zeer op deze pinheads.

Het is ook een `feit` dat ik altijd open stond en sta voor positieve kritiek,
suggesties en aanbevelingen en ik hoop, met de kennis van het hierboven
omschreven hersenspinsel, nog voldoende animo over te houden om, als
“hobbyist”, de volgende clubbladen te maken!

En………….daar kunt U mij bij helpen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.S.
Kopij dat door onze jeugdleden aangeleverd wordt,
wordt in de trant waarin deze kinderen hun verhaal
schrijven, inclusief de grammaticale- en spellingsfouten,
puur en onverbeterd in ons clubblad afgedrukt.
Het is hun manier van schrijven en vertellen en daar wil
ik niets aan veranderen!

Met redactionele groet,
George Jacet.
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bruins bv. Installatie
Loodgieters en centrale verwarmingsbedrijf

Corn. Groenlandstraat 16 – 18

1962 TG Heemskerk
telefoon: 0251-237192

De volgende bestuursvergadering is gepland
op 5 april 2004. Heeft U iets te melden, dan kunt U zich

vervoegen bij onze secretaris Anne Jager.

*****************************************

Kopij voor het volgend clubblad kunt U weer aanleveren
tot woensdag 24 maart 2004.

Ik reken op Uw aller medewerking.

Alvast bedankt voor Uw inzending
George

*****************************************

Een vriend is iemand die tijdens je leven tegen je zegt
wat anderen na je dood vertellen.


