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Vergeet Uw kopij niet in te leveren vóór
woensdag 11 mei 2005

Beste lezer,

Geef eens een keer Uw mening over het clubblad!
Zou U een andere opzet willen, een andere indeling, of
vindt U dat het clubblad een overbodige luxe is?
Of….., bent U tevreden zoals het nu aangeboden wordt?
Graag Uw mening in de gele kopijbak in de hal, of mail
jacetwillemshoeve@hetnet.nl

Bedankt alvast,
met sportieve groeten,
George Jacet, (redacteur)

mailto:jacetwillemshoeve@hetnet.nl
mailto:jacetwillemshoeve@hetnet.nl
mailto:terror@multiweb.nl
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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
Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Bondsnummer: 832

Erelid en Initiator tot oprichting van OBIS. Jaap Bregman
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: P.v.d. Meij W. v. Velsenstraat 25
Piet 1962 WS Heemskerk
: 0251-249523

Jeugdzaken: P.J.M. Mans Zandvoortselaan 157
Paul 2106 AM Heemstede
: 023-5242809

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Wedstrijdleider / jeugdleider: Paul Mans

Begeleiders en/of trainers: Jan de Wildt, Frank Sinkeldam, Joop Roelands,
Jan Keus, Piet Liefting.
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Van de redactie
Het clubblad, clubblad, clubblad,

Het eerste lustrum zit er voor mij bijna op.
Heel wat cijfertjes en lettertjes zijn in die periode de revue
gepasseerd. Waar blijft de tijd?
U hebt gemerkt dat ik in het verleden uw tekst nooit
heb geweigerd, nooit heb geredigeerd,
gecensureerd of ingekort.
Alleen in uiterste gevallen zal ik in overleg met
de auteur een mogelijke aanpassing kunnen
doorvoeren. (is nog nooit gebeurd!)

In het vorig clubblad heb ik U gevraagd Uw mening te geven over
ons clubblad. Of U een andere opzet zou willen, een anderen
indeling, of vindt U het clubblad eigenlijk een overbodige luxe?
Of…….., bent U tevreden zoals het nu aangeboden wordt?
Helaas heb ik maar één reactie binnen gekregen. Het is voor mij zéér
teleurstellend dat er nauwelijks gereageerd is op mijn verzoek.
Ik ga er dan maar vanuit dat niet reageren een goedkeuring betekent
en dat ik op de ingeslagen weg door moet gaan!

In dit nieuwe clubblad vindt u weer een keur aan onderwerpen.
Ik heb hier met veel plezier aan gewerkt en wens u veel leesgenot.
Inzenders wil ik bij deze graag hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

U heeft gemerkt dat er geen voorwoordje van onze voorzitter is.
Deze keer zult U het zonder hem moeten stellen. Wim zat midden in
een verhuizing en kon zijn tijd maar een keer gebruiken.
In het volgend clubblad zult U weer van zijn schrijftalenten kunnen
genieten!

Met vriendelijke groeten,
George. Ook nog de groeten van Wim!
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Enige reactie n.a.v. de oproep van de redactie, in het vorige
clubblad, Uw mening te geven over ons clubblad.

Beste George,

Naar mijn mening is het enigste wat je nooit mag
doen, is stoppen met het verzorgen van het clubblad
voor O.B.I.S. Het is dan ook 36 keer jammer dat het
niet meer in kleur uitgegeven kan of mag worden.
Het was en is altijd uitkijken naar de volgende editie
van jouw hand en werd van de eerste tot de laatste
letter gespeld, ook door Hanny die het elke keer weer
een feest vindt om het clubblad ter hand te nemen.

Groetend: Hanny en Gerard Elst
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Jaarvergadering 9 maart 2005.

De jaarvergadering kende deze keer een vlot verloop. Voor de
jaarvergadering dienden Jos Scheffer en Henk Palm schriftelijke
vragen in. Het bestuur had zich uitstekend voorbereid op de vragen.
De reacties van secretaris Anne Jager en penningmeester Ripke
werden naar tevredenheid van vragensteller Palm en de
jaarvergadering ontvangen. Jos vierde zijn verjaardag.
Secretaris Jager deelt mee dat een compleet actueel HHR
(huishoudelijk reglement) beschikbaar is.
Op de jaarvergadering waren 46 personen (inclusief bestuursleden)
aanwezig. Voorzitter Wim Koelman opende de vergadering waarna
een minuut stilte in acht werd genomen vanwege het overlijden van
"Ome"Jan Burger. Cees Welp kreeg een zilveren speld op de revers
vanwege 40-jarig lidmaatschap. John Tiecken kreeg alsnog voor zijn
zoon Micha, die immers op een zaterdagnacht omstreeks 1 uur !!!in
Alkmaar kampioen van de hoofdkl. libre werd, een attentie. De
winnaars van de teamcompetitie (team 2), bestaande uit Joop
Roelands, Nico Mongelluzzi, Wim Koelman, Wim van Roon, Jan
Sinnige en Hein v.d. Laan mochten eveneens de gebruikelijke
attentie in ontvangst nemen.
John Tiecken en Ed Beentjes verklaarden na controle de
boekhouding in orde te hebben bevonden.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Ed Beentjes en Frank Sinkeldam
en reserve Jeroen Beentjes.
Jeugdleider Paul Mans deed officieel zijn intrede in het bestuur.
Voorzitter Wim Koelman en hoofdwedstrijdleider Henk Lammers
blijven met instemming van de jaarvergadering nog 3 jaar.
Over het punt begroting 2005 en vaststelling contributie en
consumptieprijzen zei penningmeester Ripke het volgende.
Ook voor het jaar 2005 staan er weer prijsverhogingen voor
alcoholische dranken op stapel. Huisvestingkosten zoals huur, gas en
electra gaan omhoog net als verzekeringen en de belastingen.
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De prijzen van de boswandeling, port, sherry en nectar mango
worden onmiddellijk verhoogd omdat deze producten de kosten niet
meer dekken.
Bovengenoemde producten liggen onder de 45%(winstmarge).
Afgesproken wordt dat er niet meer gekeken wordt naar de marge
van 55% winst op de verkoop.
In 2004 werd een winst behaald van 2760 euro.
Vanwege het 45-jarig bestaan van OBIS in 2009 en groot onderhoud
van de biljarts zal 10.000 euro in een potje worden gereserveerd.
Per jaar moet een winst worden gedraaid van 2000 euro om daarmee
de pot te vullen.
Lukt dat niet dan moeten de prijzen van de consumpties verhoogd
worden. De penningmeester ligt de leden tijdig in als deze
doelstelling niet wordt gehaald.

Behalve op de clubavonden en –middagen (met uitzondering van de
vrijdagmiddag) worden de barprijzen met onmiddellijke ingang voor
’n glas bier, ’n glas fris, ‘n glas water met ijsklontje en koffie op 1
euro vastgesteld.
De jaarvergadering hoorde het allemaal "instemmend"aan.

De rondvraag leverde een verrassende ontwikkeling op. Het Jaap
Bregman toernooi wordt voortgezet (initiatief van Henk Palm).
Erelid Jaap glom van top tot teen. Het eerstvolgende toernooi zal
georganiseerd worden door Joop Roelands voor de "kleine"
kaderspelers.
De in de vorige jaarvergadering gemaakt afspraak "gelieve niet te
roken aan de schrijverszijde" werd in de practijk niet door iedereen in
acht genomen. De duidelijke afspraak is nu:
Verboden te roken aan deze zijde.

Anne Jager, secretaris.

Wijder gapen dan de oven.
Een grote mond opzetten of spreken zonder aanghoord te worden.
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Wat zou ik graag nog eens spelen
met m’n hoepel, m’n tol

Maar het spel loopt niet meer zo soepel
Kinderen slaan op hol

En geven elkaar op hun flikker
Was dat in onze jeugd ander?
Sloegen we elkaar niet op de bek als we onenigheid met elkaar hadden?
Vaak deden we het af met schelden..”Vuile flikker”of “Lilleke
hufter”waren daarbij nog hele nette uitdrukkingen……
Biljartende recreanten, wat oudere mensen knikken nu instemmend.

Biljartende recreanten denken ook eens aan vroeger,
Vroeger toen alles zoveel anders leek te zijn

en vooral minder gewelddadig was.
Biljarten….. een spel / sport voor jong en oud.

En in iedere partij krijgt één van de spelers op z’n flikker…….
Hoe de uitslag ook is, er is er altijd één welke denkt: “Die hufter”!

Zo zit het spel nu eenmaal in elkaar.
Vroeger toen alles zoveel anders leek te zijn,
lag ons vermaak op straat.
Televisie stond in de kinderschoenen en de radio was slechts
interessant voor het ANP nieuws of het weerbericht.
Tollen, knikkeren, hinkelen, opskuildertje, skossie trappen in de winter en
een koninginnestook bouwen als de maand april haar intrede deed.
Uren konden we daarmee bezig zijn.
Zo’n stook bouwen stond gelijk met het werken als een grote kerel.
We speelden met elkaar, we hadden lol met elkaar, we vochten met elkaar
en deden voor elkaar niet onder.

Deze bezigheden werden slechts verstoord door
De roep van moeder: “E e e e e t e n”……

De stem van ons moeder was de spelbreker.
Denk heden niet terug aan Uw jeugd, speel het spel zoals
het gespeeld moet worden. Natuurlijk zal er een
winnaar komen, dat valt niet te ontkennen.
Maar biljartende recreanten kennen geen verliezers.
Slechts deelnemers.

DEELNEMERS met een brandend moraal in hun flikker…….!
Bré-Ja
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Nieuwe Haarlemsche Courant
( zaterdag 14 Juli 1945 )

Ongeloofelijk !

Toen een verslaggever van het ANP een Duitsche dame vertelde, hoe
slecht het was in Nederland, zei ze: “ Dat kan ik niet gelooven, want

onze soldaten hebben tot het laatste toe van alles meegebracht uit
Holland ” .

Archivaris: Henk Palm

DUBBELTJE

Twee stuivers rolden langs de straat en bleven steken in het zand.
Een kwartje riep: “Hé kijk, daar staat een dubbeltje op zijn kant”.

Gezegde: Iedereen heeft het recht ongelijk te hebben.
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Han Koper

50 jaar getrouwd

en 80 jaar !!!!!!!!

Op donderdagavond ( 27 januari )
werden de partijen door onze wedstrijdleider stilgezet. En daar was
een bijzondere reden voor. Han Koper en zijn vrouw Agatha zijn
op woensdag 2 februari a.s. – 50 jaar getrouwd – en als klap op de
vuurpijl wordt Han op 5 maart daaropvolgende 80 jaar !!!!!!

Han wilde deze heuglijke gebeurtenissen niet voorbij laten gaan. En
zo gebeurde het dat ook Agatha op deze donderdagavond aanwezig
was.

Onze wedstrijdleider had in dichtvorm (omdat Han dat ook altijd
doet) een kleine levensloop van Han op papier gezet, wat ik u niet
mag onthouden ( met goedkeuring van Han)

AGATHA EN HAN.

Jullie zitten nu samen daar,
als het toekomstige gouden paar.
Is er zoiets in de groep dan zorg jij, Han, voor een mop of een
gedicht,
vandaar dat ik me nu ook eens met een rijm tot jullie richt.

Het is dus al ruim vijftig jaar dat jullie elkaar kennen,
waarvan de eerste jaren waren om aan elkaar te wennen.
Men noemde dat ook toen, ze hebben verkering,
en zo groeide je dan samen naar de ring.
Han vroeg zich toen wel vaak af; waarom kiest zij nou voor mij,
maar zij keek duidelijk aan je handicap voorbij.
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En eindelijk waren jullie voor elkaar,
en zeiden: Ja, ik wil, tegen elkaar.

Je handicap, Han, werd steeds erger in de loop der jaren,
zodat je in de tuinderij steeds meer moeite had je geld te vergaren.
Hoewel men je vaak heel erg prees om je vakmanzijn,
en je ook goede medewerkers had, trouw en fijn.

Dus zei men: Han, zoek toch werk bij de Hoogovens man,
jij bent iemand die dat werk zeker kan.
En ja, je kreeg daar gelukkig een baan,
maar, je liet je tuinderij niet gaan.

Dus werkte je voor meer dan twee,
en dat bracht wel wat meer centjes mee.
Maar lichaam en geest zeiden op een gegeven moment: Ho,
en de dokter zei: Han dat gaat niet langer zo.

Je moet ook de tijd nemen voor ontspanning en vertier,
en zo belandde je dan uiteindelijk hier.
Want 23 jaar geleden zei grote broer Piet:
jij gaat nu met me mee of je nou wil of niet.

Dat je het klossen van de ballen niet kunt horen,
daar moet je je helemaal niet aan storen.
Wij hoeven niet elke bal te raken,
hoofdzaak is dat we ons vermaken.

Zo werd je als lid bij de donderdagavond-groep ingepast,
en ik weet zeker, je bent er nog steeds een graag geziene gast.
Je bent en blijft steeds joviaal,
al doe je soms weleens een beetje mal.

Zelf noem je dat een beetje stout,
we hopen, dat je dat dan nog een tijdje zo houdt.
Van het biljartspel zelf kun je volop genieten,
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ook al vallen er soms wel wat veel nieten.

Maar jij wordt daar totaal niet door gestoord,
en zegt soms: Oh, was ie mis ? Ja, ik had ook al niets gehoord.
Niet altijd bespeel je zacht de ballen,
laat ze nogal vaak bijzonder hard knallen.

En het trekken van een bal is niet je favoriet,
dus dat doe je dan ook meestal niet.
Maar dan staan wij er juist van te kijken,
hoe je dan toch je doel weet te bereiken.

Want via twee banden of meer,
leg je toch weer een carambole neer.
Of hoe je met een ragfijne snijstoot,
toch je puntentotaal weer vergroot.

Han, 5 maart wordt je tachtig jaar,
maar kijken wij naar jou, zo zittend daar,
Dan ziet niemand je die jaren nog aan,
en kun je nog wel wat jaren met ons doorgaan.

Dat hopen we dan ook duidelijk allemaal,
en zo ben ik dan bijna aan het einde van mijn verhaal.
Woensdag, 2 februari, Maria Lichtmis, is de dag,
dat het goud jullie beiden sieren mag.

Wij willen jullie, Han en Agatha, daarmee hartelijk feliciteren,
en wensen dat de komende jaren jullie niet zullen deren.
Leef nog lang en gelukkig met elkaar,
en kijk, Jan (Sinnige) staat al met de bloemen klaar.

Bovenstaand is ingezonden door Henk Palm

KLOK
De sneeuwklok vroeg aan de narcis, weet jij misschien hoe laat het
is?
Maar deze zei: Bekijk het zeg, je vraagt naar de bekende weg.
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Beste vrienden,

Twee februari waren wij 50 jaar getrouwd.
Mijn vrouw heeft bij OBIS getracteerd op gebak, en ik op een
glaasje.
Na een kort dankwoordje van mij, heeft Jaap Wijte, onze clubleider,
een heel mooie rijm opgezegd. Ik was er heel blij mee. We werden
door al de jongens gefeliciteerd.
Mijn vrouw kreeg van Jan Sinnige een mooi bloemstukje, met
natuurlijk een hele dikke zoen.Ze heeft hem dagen lang bewaard!
Wim Koelman bracht die dag een hele grote taart met een mooi
boeket namens heel OBIS.
Alle leden hartelijk bedankt!
50 Jaar is natuurlijk een mijlpaal, maar ik heb weer bijgetekend, want
ik wil nog een keer die 50 jaar meemaken. Dan ben ik 130 jaar en dat
moet kunnen, want Mozes werd 1000 jaar, als je dat zo leest in de
bijbel. En hij was zo lenig als een aap toen, want hij sprong met de
polsstok zo over de Nijl.
Als ik win met biljarten, spring ik ook een meter hoog.
Maar alle gekheid op een stokkie, al die mensen waar ik mee te
maken heb en vooral de donderdagavondgroep wil ik bedanken voor
de steun die ik van U krijg. Want je kunt daar niet van buiten als er
een deel van je gestorven is.
5 Maart werd ik 80 jaar. Ik denk dat ik dan de oudste ben op de
donderdagavondgroep. Maar ik hoop dat ik nog een tijdje mee mag
draaien.

Ik geniet er nog héél veel van!!
En dit was………Han.
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Biljart-etiquette

Er zijn de laatste jaren in ons ledenbestand nieuwe leden bijgekomen.
Voor zowel de nieuwe als de gevestigde leden moeten zich aan een
aantal regels houden. Wij plaatsen daarvoor deze biljart-etiquette en
hopen van harte dat U zich ook houdt aan deze spelregels, in het
belang van onze prachtige en kostbare accommodatie.

Tijdens de partij.
1. Het is gebruikelijk bij de aanvang van een partij de

tegenstander een hand te geven en hem of haar een prettige
partij toe te wensen.

2. De bewondering voor een op mooie wijze gemaakte
carambole van de tegenstander kan tot uiting worden
gebracht door o.a. met de vingers te knippen.

3. Na het missen van een carambole dient U onmiddellijk op de
u toegewezen stoel plaats te nemen.

4. Na het veroorzaken van een kets wacht u met het bewerken
van de pomerans totdat men zelf weer aan de beurt is.

5. Het krijtje dient nooit met de smeerzijde op de rand van het
biljart te worden gelegd. Zowel de kleding als het biljart
worden hierdoor bevuild. Na een misser wordt het krijtje
meegenomen naar de zitplaats. Niet krijten boven de biljarts
het krijt-vuil komt op het laken en de ballen lopen niet meer
zuiver.

6. Indien U tijdens een partij even de handen wilt wassen wacht
U hiermee tot uzelf aan de beurt bent. Wilt U daarvoor, of
voor een ander doel, naar de toiletruimte, dan mag dat alleen
als U dat aan de arbiter hebt gevraagd en hij daarvoor
toestemming heeft gegeven.

7. Het kan voorkomen dat bij het uitvoeren van een bepaald
stootbeeld last wordt ondervonden van een lamp. De arbiter
kan dan worden verzocht de lamp even opzij te halen. Hij zal
de spelers daarbij gaarne van dienst zijn. Nimmer roken op of
in de nabijheid van het biljart. Al op het laken kan een
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schroeiplek veroorzaken. Horloges en andersoortige scherpe
voorwerpen moet U niet dragen, dus horloges af. Het
(kostbare) laken kan beschadigd worden. Ga nimmer met een
glas drank (koffie, thee, fris, en / of bier) bij het biljart staan.
Enkele druppels zijn al genoeg om een blijvende vlek op het
laken te veroorzaken!

8. Het is in het belang van beide spelers, dat alles wat
concentratieverlies teweeg kan brengen, wordt vermeden.
Daarom is het niet goed met omstanders te gaan praten als de
tegenstander aan de beurt is.

9. Hebt U als eerst de partij beëindigt, dan wacht U met het
losschroeven van de keu tot de tegenstander de
gelijkmakende beurt, vaak ten onrechte ‘nabeurt’genoemd,
heeft voltooid.

10. Als de tegenstander heeft gewonnen, feliciteert U hem
daarmee. Daarna dankt U de arbiter en de schrijver voor de
verleende medewerking.

11. In ons biljartcentrum is het gebruikelijk dat foudraals /
keuhouders etc. onder de biljarts worden gelegd en keu’s in
de keu-standaard worden geplaatst.

12. Speel met schone handen. Gebruik nimmer talkpoeder voor
Uw handen. Ballen en lakens worden vet en U veroorzaakt
meer ketsen.

Bré-Ja



Kopij kunt U tot 11 mei inleveren

Pagina 15 van 15

Piet Liefting

Een man, met wiens prestaties meerdere
pagina ’ s te vullen zouden zijn.
Piet is van beroep bloembollenkweker
en lid van “ Onder Ons “.
Klein begonnen heeft hij een grote
carrière op biljartgebied opgebouwd.
Via Districtskampioenschappen en een
Nationale titel in het librespel, heeft hij
zich opgewerkt tot de topklasse van de
kleine tafel en mag hij het libre alleen
nog maar uitoefenen op de grote tafel.
De toernooien die hij op zijn naam heeft
gebracht zijn legio.
Zijn grote technische vaardigheid heeft hij vooral aan de jeugd
overgebracht.
In het bezit van het jeugdleiders-diploma heeft hij veel jeugdige
spelers tot op grote hoogte gebracht, terwijl ook daarnaast zeer veel
oudere spelers graag profiteren van zijn kundige adviezen.
Ook heeft hij veel bijgedragen tot het opleiden van Districts- en
Nationale arbiters door het hele land.
Een rijke staat van dienst, waarvan wij hopen, dat ook in de toekomst
de vereniging en vele biljarters van zijn kennis en ervaring kunnen
profiteren.

Bron: In het kader van 50 jaar ( 1935 – 1985 ) “ Onder Ons “ te
Castricum. ( 20 februari 1985 )

Archivaris: Henk Palm

Daar hangt de schaar uit.
(Het is er duur, met wordt er van zijn geld beroofd)
Aan een been knagen.
(Werken aan iets dat veel inspanning vraagt, maar niets oplevert.)
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Districtsfinale Libre klein Hoofdklasse (7,00 - 10,99)

Omdat er dit seizoen onvoldoende deelnemers waren om
voorwedstrijden te spelen, is er besloten direct de districtsfinale te
organiseren. Het kampioenschap werd gespeeld in De Viaanse Molen
over drie dagen, woensdag- en vrijdagavond en op zaterdagmiddag
en avond. Het deelnemersveld bestond uit de volgende personen;

Naam Vereniging Moy.

1. Fred Braan bv DVO 9,35

2. Micha Tiecken bv OBIS 8,10

3. Wil Beers bv DVO 8,07

4. Martin Guldemond bv OBIS 8,03

5. Joop Dekker bv DVO 7,26

6. Cees Liefting bv Onder Ons 7,18

7. Albert Veldt bv Onder Ons 7,11

8. Mark Henneman bv De Diamonds 6,65

9. Alex Völker bv Onder Ons 6,48

Omdat het langdradig wordt om van iedere deelnemer uitgebreid
verslag te doen, beperk ik me hoofdzakelijk tot de voor u bekende
deelnemers, te weten Micha, Cees en ondergetekende.

Woensdagavond 26 januari
Vol zelfvertrouwen togen Micha en ik samen met districtsarbiter Ben
Looijenga vroeg in de avond richting Alkmaar naar biljartvereniging
“de Diamonds”. Na aankomst, uiteraard handen schudden met de
tegenstanders en een lekker kopje koffie of thee. Na een warm
welkomstwoord van de dienstdoende wedstrijdleider Peter od Kelder
gingen we van start. Gezien het oneven aantal spelers werd er
gespeeld volgens het alom bekende ‘De Bruin-systeem’ in plaats van
het gangbare Avé-systeem. Voordeel van dit systeem is dat je echt
niet weet wie je volgende tegenstander is, spannend dus.
De 1e speelronde
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Topfavoriet Micha moest zijn eerste partij spelen tegen Alex. Micha
speelde niet slecht, maar kwam toch nog niet echt op stoom. Micha,
de meester van de americain, kwam met de serie niet verder dan 32.
De sterk spelende Alex won de partij in 12 beurten, Micha bleef
steken op 144 car.. De eerste verliespunten waren een feit.
Cees speelde zijn eerste partij tegen Joop. Cees speelde snel, sterk en
zakelijk. Na 17 beurten en met een serie van 40 was Cees uit, Joop
achterlatend op 94 car..
Ikzelf trad in mijn eerste partij aan tegen Albert, een goedlachse doch
zeer taaie tegenstander. Na een marathonpartij van 27 beurten had ik
de 180 caramboles eindelijk bij elkaar. Ik had er evengoed een serie
van 40 tussen, maar goed. Albert kwam op het eind nog gevaarlijk
dichtbij maar bleef steken op 168 car..
De 2e speelronde
Micha moest spelen tegen de mooi en wel overwogen spelende Wil.
Duidelijk getergd door zijn openingspartij maakte Micha korte
metten met Wil. De serie begon te lopen, al vroeg in de partij zelfs.
Helaas bleef hij steken op 92. De vooraf door hemzelf beloofde 100+
liet nog even op zich wachten. Micha won in 14 beurten, Wil
achterlatend op 130.
Cees speelde zijn tweede partij tegen zijn clubgenoot Albert. Eerder
noemde ik Albert een taaie tegenstander, nou dat kan Cees beamen.
Cees toch altijd de rust zelve is letterlijk gesloopt door Albert en
speelde zijn slechtste partij van het toernooi. Albert won in 26
beurten, Cees kwam niet verder dan 100 caramboles (3,85 gem.).
Mijn zelfvertrouwen was al niet al te best toen ik aan mij tweede
partij begon, moest ik ook nog tegen Fred, de nummer één geplaatst.
Fred speelt heel onrustig en onorthodox. Er zit nagenoeg geen
opbouw in zijn spel, maar hij mist heel weinig ballen. Verder heeft
hij één sterk wapen; de serie americain. Dat laatste heb ik geweten.
Fred maakte de hoogste serie van het toernooi tegen mij, te weten 94
car.. Het werd met 11 beurten de kortste partij van de avond. Fred
won en ik strandde op 83 car..
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Vrijdagavond 28 januari
De 3e speelronde
Micha startte die vrijdag tegen Mark, wie tot dan toe nog geen
winstpunt behaald had. Na deze partij bleef dat laatste echter
onveranderd. Micha won in 18 beurten met een hoogste serie van 67.
Mark kwam niet verder dan 133 caramboles.
Cees begon tegen Fred, de tot dan toe ongeslagen nummer één. Cees
kreeg 25 beurten van Fred, maar wist niet te winnen. Hij strandde op
158 car. in een gelijkopgaande partij. Fred verstevigde zijn
koppositie met 6 punten tot dan toe.
Ik moest het opnemen tegen Joop, een altijd correcte, ietwat statige
man. Na 22 beurten en een hoogste serie van 41 had ik de 180
caramboles bij elkaar. Joop bleef steken op 144 car.. Geen wereld
partij maar wel weer winst en weer een beetje moyenne gedraaid
(8,18 gem.).
De 4e speelronde
De ontmoeting Micha en Cees was een feit. Micha speelde sterk en
machtig. Na 11 beurten en een serie van 87 was hij uit, Cees bleef
steken op 99 caramboles (evengoed 9,00 gem.).
Ik moest mijn tweede partij van de avond tegen Wil. In het begin
ging het goed. Met een serie van 52 stond ik na 9 beurten op 130
car.. Toen kwam de ommekeer. Voor de resterende 50 car. had ik
maar liefst 12 beurten nodig. Het laatste punt maakte ik om 01:00 uur
‘s nachts. Vreemd is dus niet dat supporters George Jacet, Joop
Roelands en Marcel Smit voortijdig huiswaarts keerden. Ik was dus
in 21 beurten uit, Wil achterlatend op127 caramboles. Wederom geen
wereldpartij. Ik was ervan overtuigt dat ik beter kon en beter moest.
Ik had immers naar de aanloop van dit toernooi wat trainingssessies
doorlopen met aankomend top kadrist Marcel Versluis. Dit moest en
zou de volgende dag z’n vruchten af moeten werpen.

De helft van het kampioenschap zat er nu op. De stand op dat
moment was;

Pos. Naam Part. Pnt Car. Brt Moy. HS P.moy
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1. Fred Braan 4 8 720 72 10,00 94 16,36

2. Micha Tiecken 4 6 684 55 12,44 92 16,36

3. Alex Völker 4 6 707 84 8,42 41 15,00

4. Martin Guldemond 4 6 623 81 7,69 52 8,57

5. Wil Beers 4 4 617 79 7,81 73 10,59

6. Cees Liefting 4 2 537 79 6,80 40 10,59

7. Joop Dekker 4 2 478 78 6,13 49 8,18

8. Albert Veldt 4 2 603 108 5,58 55 6,92

9. Mark Henneman 4 0 527 76 6,93 51 -, - -

Zaterdagmiddag 29 januari
De dag begon al goed, met een moeizame heenreis naar het
biljartcentrum in Alkmaar. Micha was namelijk aan de beurt om te
rijden die dag. Met moeizaam doel ik niet op z’n rijstijl maar op z’n
‘vervoersmiddel’. Dat is namelijk een Toyota Celica, zo’n
tweezittertje met achterbank(je). Ben Looijenga zat (lees; lag) al op
de riante bijrijderstoel en zag minzaam toe hoe ik me, met mijn
voluptueuze logge lijf, een weg baande richting achterbank. Na een
half uur opgevouwen te hebben gezeten stond mij een zowaar nog
moeilijkere opdracht te wachten, uitstappen. Micha ik stel voor je
auto in te ruilen voor bijvoorbeeld een Hummer H2, ruim en toch
behoorlijk stoer. Na wat korte yoga oefeningen was ik er weer
helemaal klaar voor, biljarten dus maar weer. De dienstdoende
wedstrijdleider vandaag was Jan Snel.
De 5e speelronde
Micha begon zaterdag tegen Joop. Micha ondervond geen tegenstand
van de slecht spelende Joop. Hij won de partij in 18 beurten en
maakte daarin nog een knappe serie van 74. Joop strandde op 54 car.,
wat een schamele 3,00 moyenne inhield.
Cees startte tegen z’n clubgenoot (ja hij heeft er veel), Alex. Cees
speelde goed, maakte een hoogste serie van 42 en won de partij in 19
beurten. Alex kwam niet verder dan 155 caramboles.
Ik moest tegen Mark aantreden. Mark, die nodig winstpunten nodig
had speelde wederom een beroerde partij. Ik daarentegen speelde
goed, al zeg ik het zelf. Het begon eindelijk lekker te draaien. Tijdens



Clubblad maart 2005

Pagina 20 van 20

de partij kwamen de eerste supporters van die dag binnen lopen,
Désirée Tiecken, Jaap Ripke en Marcel Versluis. Ik moet gedacht
hebben, die mensen komen natuurlijk niet voor niets. Ik maakte een
serie van 64 en won de partij in 9 beurten, Mark bleef achter met 53
caramboles. De kortste partij tot dan toe en een partij moyenne van
20,00!. Voor mij kon de dag al niet meer stuk.
De 6e speelronde
Jaap Bregman, Anne Jager en Piet Liefting gaven inmiddels ook acte
de présence. Jaap en Piet kwamen naar ons kijken en Anne had
kennelijk een ernstige trainingsachterstand, want die ging biljarten
aan de andere kant van het gebouw (volgend jaar wil hij ook
meedoen).
Micha speelde tegen Albert, wie voor een verassing zou zorgen.
Albert speelde boven verwachting goed. Vroeg in de partij maakte
hij een serie van 84. Lang leek het erop dat Micha gepiepeld zou
worden, want puntenverlies zou met een alsmaar winnende Fred
desastreus zijn. Toen kwam de superioriteit van Micha bovendrijven.
Micha maakte een serie van 90 en won de partij in 13 beurten, Albert
achterlatend op 147 punten.
Cees speelde deze ronde tegen Wil. Cees trof hiermee een zwak
spelende tegenstander. Na 24 beurten was de zaak beslecht. Cees
won en maakte een hoogste serie van 31. Wil kwam tot 132
caramboles.
Ik speelde tegen Alex, die gaande weg het toernooi steeds een beetje
zwakker ging spelen. Ik zat natuurlijk nog vol zelfvertrouwen door
mijn vorige partij. Inmiddels waren mijn vader Leo en mijn vriendin
Mirella ook gearriveerd om me supporten. Het werd redelijke partij,
redelijk omdat ik de lat steeds hoger legde. Ik sloot de partij winnend
af in 18 beurten met waarin een hoogste serie van 49. Alex kwam tot
133 caramboles.
Na deze speelronde stond ons een overheerlijke avondmaaltijd te
wachten. Een lekkere kop soep met belegde broodjes naar keuze,
afgesloten met een broodje (piep)kroket.
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Zaterdagavond 29 januari
De 7e speelronde
Ja ja eindelijk was het zover, de confrontatie OBIS-OBIS, oftewel
Micha-Martin was een feit. Beladen partij natuurlijk, Micha had de
punten nodig en ik had eigenlijk ook nog kans op de
eindoverwinning als ik zou winnen en Fred punten zou laten liggen.
Ik won de tos of zo u wilt trekstoot. Dat was dus een mentale
overwinning voor mij. De start was vrij moeizaam, maar het was
uiteindelijk (uiteraard) Micha die het eerst op stoom kwam. Met sterk
spel waaronder een serie van 87 stond hij na 10 beurten op 180 car..
Ik stond nog maar op 138. Ik moest er in de nabeurt dus nog 42, een
zware opgave maar ik had vertouwen. Ik strandde echter op 21 car.
wat mijn totaal op 159 bracht.
Cees speelde deze ronde tegen Mark. Mark die op dat moment met
een algemeen moyenne van 6,46 op degraderen stond, had een goede
partij nodig om in de klasse te blijven. Cees bleek echter
meedogenloos. Na 7 beurten met waarin een serie van 71 was hij uit.
De kortste partij tot dan toe (25,71 gem.). Mark kwam tot een
respectabele 114 car., waardoor zijn algemeen moyenne naar 7,08
steeg. Wat veilig was.
De 8e en laatste speelronde
Het was inmiddels alweer behoorlijk laat aan het worden. Weer,
omdat toch even gezegd moet worden, het was iedere speeldag toch
diep na twaalven geworden. Toch een minpuntje voor de organisatie.
Beter was geweest, denk ik om op vier tafels te spelen i.p.v. drie.
maar goed ik ben geen expert, dus genoeg hierover. Marcel en
Simone Smit kwamen binnen om toch nog even de laatste speelronde
mee te pikken.
Ik moest mijn laatste partij tegen Cees. Ik dacht nog, nou die Cees
had net maar 7 beurten nodig, concentratie dus. Het bleek mijn beste
partij ooit te worden. Na 3 beurten stond ik al op 112 caramboles!
Mijn vader zei nog; als je nu nog uitmaakt ook, dan klim ik in die
lamp daar (al wijzend naar een biljartlamp boven de tafel). Piet
Liefting en Martin Backer voorzagen een ander bijkomend probleem;
promotie naar de extra klasse. Zij gingen druk in de weer met aloude
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staartdelingen e.d. terwijl ik me weer naar de tafel begaf omdat Cees
miste. Toen ik ergens tussen de 20 en 30 car. zat, kwam het
verlossende woord van Piet; “4 beurten mag uit Martin”. Gelukkig
maar dacht ik, want ik voelde me zo sterk (echt niet arrogant bedoeld
hoor). Ik kon gewoon niet meer missen. Ik maakte de partij dus uit in
4 beurten (45,00 gem.) met een slotserie van 68 caramboles, mijn
hoogste serie van het toernooi en natuurlijk het mooiste van alles; de
kortste partij van het toernooi. Cees bleef steken op een totaal van 36
caramboles.
Mark speelde zijn laatste partij tegen Albert. Mark ging de partij in
met de wetenschap dat hij niet meer dan 27 beurten mocht
verbruiken, anders zou hij degraderen. Dat was tegen Albert een
behoorlijk moeilijke opgave omdat Albert dit toernooi doorgaans een
beurt of 30 nodig had. Na 21 beurten was de stand 117 om 111 in het
voordeel van Mark. De tijd begon dus te dringen. Maar met een
knappe serie van 63 caramboles maakte Mark de partij uit. Winst en
een partij moyenne van 8,18 betekende voor Mark enkel en één ding;
opluchting!
Micha, ja die is er ook nog speelde de finale tegen Fred. De opdracht
voor Micha was duidelijk, winnen en in 12 beurten of meer, anders
zou hij te hoog in moyenne eindigen en niet mee mogen doen in de
regio-finale. Fred was zichtbaar nerveus, hij miste meer dat normaal.
Dat speelde Micha dus in de kaart. Gelukkig maar want bij Micha
liep het ook niet lekker. Maar daar kwam de Amerikaanse serie toch
weer even om de hoek kijken, Micha maakte uit met een serie van
75. Fred bleef achter met 123 caramboles. Micha was de kampioen.
Inmiddels was het 01:30uur, een mooie tijd voor de prijsuitreiking.
Mooie lovende woorden van wedstrijdleider Jan Snel en
bondsofficial Rob Koning. Een lekker flesje wijn en een bokaaltje
voor de deelnemers maakte een eind aan een geslaagd toernooi.

De eindstand

Pos. Naam Part. Pnt Car. Brt Moy. HS P.moy

1. Micha Tiecken 8 14 1404 112 12,53 92 18,00
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2. Fred Braan 8 14 1383 167 8,28 94 16,36

3. Martin Guldemond 8 12 1322 122 10,83 68 45,00

4. Cees Liefting 8 8 1113 133 8,36 71 25,71

5. Wil Beers 8 8 1208 165 7,32 73 15,00

6. Alex Völker 8 6 1254 157 7,98 41 15,00

7. Joop Dekker 8 6 1046 167 6,26 49 10,00

8. Mark Henneman 8 2 959 132 7,26 63 8,18

9. Albert Veldt 8 2 1086 201 5,40 84 6,92

Op de volgende pagina ziet U nog een paar foto’s.
Hopelijk is de zwart-wit afdruk goed gelukt ?

SIKBOK
Wie vrijt met de gijt, waagt een gokkie.
Zij is de sik en hij wordt het bokkie
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Micha Tiecken, Kampioen hoofdklasse libre krijgt de versierselen

Martin Guldemond bekijkt zijn behaalde resultaten en lacht tevreden.

Sportieve groeten,
Martin Guldemond

De gekken krijgen de kaart (Het geluk is met de dwazen).
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Districtsfinale 3e klasse bandstoten.

Onlangs had OBIS de organisatie van de districtsfinale 3e klasse
bandstoten. 3 OBIS-leden hadden zich geplaatst voor deze finale.
Onderling hebben deze 3, t.w. Piet v.d. Meij, Henk Lammers en
Nicola Mongelluzzi afgesproken dat de hoogst geëindigde een
verslagje zou schrijven voor ons clubblad. Nicola Mongelluzzi
eindigde op de hoogste plaats van de drie, dus…………lag het
volgend verslagje in de gele kopijbak.

Uitslag distr.fin. 3e klasse bndst.

Plts Naam m.p. Moy. h.s.

1 R. Koning 12 2,13 14

2 C. Ursem 12 2,10 16

3 N. Mongelluzzi 8 1,88 10

4 P.v.d. Meij 8 1,86 16

5 H. Lammers 7 1,44 11

6 K. Koene 5 1,44 9

7 P. Haanraads 3 1,59 11

8 P. Wokke 1 1,42 11

Ikke speel 1e partij gelijk teeg Chris.
Ikke win van Peter.
Kan niet win van Nico en P.v.d. Meij.
Wel van Kees.
Ook niet win van Rob.
Laatste ik win wel van Piet.
Ikke nu niet meer weet.

Henk Mongelluzzi
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Een scan van de woensdagavond

door de bril van George Jacet
*Allereerst Frank Sinkeldam. Frank is als

wedstrijdleider de laatste 4 jaar de spil en motor van
de woensdagavond geweest. Op 2 maart j.l. vond
Frank het welletjes en gaf zijn wedijverstaffunctie over
aan John Mol en Jeroen Beentjes. Ondanks het vele
werk, wat het wedstrijdleiderschap toch met zich
meebrengt, wist Frank veelal het beste uit z’n keu te
halen. Het spelen met een gemiddelde van boven de 10

kader is meer regelmaat dan toeval. Wat denkt U van een partij met
een moyenne van 42,50!!! Vooral zijn dansende voorhand bij een
massé is van een vakkundig en bijzonder biljartistiek gehalte.
Voordat een goede stand van de voorhand is bereikt, is er een soort
voorspel aan de gang alvorens de afstoot een aanvang neemt. Wel
een voorspel dat altijd als hoogtepunt een carambole als resultaat
heeft. Frank vind ik een geweldige kadrist, met een mooie afstoot en
een gezonde overwinningsdrang. Volgens mij doe je het op alle
fronten prima, Frank! Nog bedankt voor alles!

*En dan Marcel Versluis. Marcel is nog niet
zo lang lid bij OBIS. Zoals U in het vorig clubblad
heeft kunnen lezen heeft hij in z’n jeugdjaren bij de
Magneet gebiljart. Een talentvolle biljarter die niet
alleen kan biljarten, maar ook een gezelligheid ten
toon spreidt die niemand op onze avond is en zal
ontgaan. Marcel is net als aan de biljarttafel, ook aan
de bar duidelijk aanwezig. Gelukkig hoeft hij niet

meer in militaire dienst, want dan zou hij zeker de Pijp aan Maarten
geven en voor een lange periode, zoniet voor altijd, uit ons zicht
verdwijnen. Integreren op de woensdagavond duurde voor Marcel
nog geen uur; of hij al jaren mee draaide! Prachtige series en mooi
opbouwend kaderspel! Sorry Marcel, niet te veel trainen, het is al
geweldig wat je laat zien!!!!!!!!!
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*Als U iemand aan de tafel ziet biljarten met
een heel lange voorhand, dan kunt U er zeker van zijn
dat dit de voorhand is van Peter Beers. Peter speelt
libre op onze avond en dat doet hij al bijna 35 jaar. Ik
kan echt genieten van zijn (3 bnd)librespel waarin hij
de mooiste driebanders weet te maken. Caramboles

waar ik zelf geen weg mee weet. Jammer dat Peter niet alle
speelavonden aanwezig kan zijn, maar dat neemt niet weg dat hij, als
hij kan, zeer vroegtijdig aanwezig is en niet te beroerd is om alle
biljarts te stofzuigen en de ballen te reinigen. Kunnen we met z’n
allen een voorbeeld aan nemen! Bedankt Peter!

*Wie kent hem niet, die knappe man op de foto?
Anne Jager, de man die op de woensdagavond met veel
kunst (kunstheup) en vliegwerk nog menig caramboletje
weet te maken. Niet alleen op de woensdagavond, maar
ook in de donderdagmiddag kadercompetitie en in het
West Friese kaderteam, speelt Anne zijn partijtje nog

kwiek mee. Is zijn moyenne het laatste jaar wat gezakt, zijn aspiratie
om het steeds weer beter te doen, is hij niet kwijt geraakt. Zijn
povere spel is soms een verlengde van de verrichtingen van de
voorgaande week. Maar….. als Anne zijn lippen laat tuiten, weet hij
soms ouderwets te caramboleren, en is hij niet te stuiten. Van deze
spaarzame momenten krijgt Anne weer vleugeltjes en laat hij zijn
tegenstander subiet in het stof bijten. Als secretaris van onze
vereniging is Anne belast met de correspondentie, het convoceren en
notuleren van vergaderingen en doet dat al vele jaren met het elan
van een routinier. Gezondheid, teammaatje!

*Martin Guldemond speelde onlangs loeisterk
in de distr. fin. hfd. kl. libre. Een partijgemiddelde van
45! en een eindmoyenne van 10,83! mag er
wezen.Bijna niemand heeft het in de gaten, maar
Martin gaat steeds beter presteren. Houd hem in de
toekomst in de smiezen, de rakker. Wat is deze man

ontspannen bezig, wat een concentratie aan de tafel. Om jaloers op te
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zijn. Als hij de beurt moet laten aan een ander, dan neemt Martin
rustig plaats op z’n stoel en zakt dan zéér ontspannen, bijna languit,
wijdbeens, achterover.
Als hij weer mag spelen, zoekt hij z’n keu even en gaat met dezelfde
rustige speelwijze weer door. Oh, oh, wat is het lekker als je onwijs
sterk speelt en binnen een paar beurten boven de honderd staat.
Maar, als je daarna zomaar een stuk of 7 poedels om je oren krijgt en
je merkt dat je tegenstander gewoon lekker door gaat, dan is biljarten
soms niet leuk. Ja, dat is lullig en ik weet hoe dat dan voelt Martin.
Even een goudbruin pilsje aan de bar levert dan weer de nodige
ontspanning op en kan je even de partij op je gemak vergeten.
Veel plezier Martin; er komen nog veel mooie en sterke partijen!

*John Mol heeft het soms zomaar in z’n bol. Als
je ziet hoe hij tegenwoordig zijn kaderpartijen speelt, dan
geeft dat heel veel hoop voor de toekomst. Speelde hij
niet beneden de 10 libre? Hoe komt het dat hij sommige
partijen dan dik boven de 10 kader speelt? Niet moeilijk
te raden denk ik. Je ziet duidelijk de wijze lessen van Piet
Liefting in Johns’ spel naar voren komen. (‘n Partij van

18 gemiddeld!!! Jazeker….., het is geen typefoutje)!! Niet verkeerd
John! Je speelt zelfs regelmatig in een kaderteam en dat is natuurlijk
best wel moeilijk tussen al die cracks. Wat een progressie! Een
mooie houding en een soepele afstoot, wat wil je nog meer? Je
teamvriendje noemt je wel eens een prutser, maar ik weet wel beter!
Ga zo door en blijf genieten van het spelletje, zoals je altijd al doet.

*Piqueren, masseren, kort of over het hele biljart,
het maakt Nico de Groot helemaal niets uit. Daar is hij
een matador in en kijkt op noch om als een carambole
gemaakt is met zijn verticale keu. Zuiver macht en niets
dan dat. Maar…………als je verder zijn spel in je
opneemt, als je dat al kan, dan verbaast het je dat hij niet

hoger speelt dan een gemiddelde van ong. 4. Hij speelt zo
gemakkelijk en zo trefzeker?, dat hij zomaar de eenvoudigste
balletjes mist. Dat zit in zijn spel ingebakken. Gelukkig heeft Nico de
beschikking over een flinke dosis humor en weet daarmee zijn
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teleurstellingen, als het een keertje niet gaat, te relativeren en
ondergeschikt te maken. Zo kan je avond toch nog leuk zijn!

*Cees Liefting de man die altijd dezelfde is. Of
hij nou verliest of wint, je zal het aan Cees niet merken.
Nooit chagrijnig nooit van slag te krijgen. Af en toe laat
Cees zijn tegenstander verbaasd staan. Onlangs
presteerde Cees het om een serie van “94 kader 38/2”
op tafel te leggen. De partij was toen uit, anders had

Cees er zeker nog meer van gemaakt. Als Cees niet auto hoeft te
rijden of als hij op de fiets is gekomen, dan smaakt een biertje hem
héél lekker. Alleen is het wel eens moeilijk naar huis fietsen met al
die wind die je soms parten kunt spelen. Lastig hé Cees…….?
Van je driebandenspel kan ik altijd genieten. Van te voren vertel je al
dat hij raak is en dat getuigt van inzicht, kunde en zelfvertrouwen.

*Over Vincent Veldt hoef ik eigenlijk niet zo
veel meer te vertellen. Iedereen weet dat hij een
fantastische kaderspeler is, een speler die al heel veel
prestaties op zijn naam heeft staan. De Nederlandse
Kampioenschappen overgangsklasse voor de jeugd
tijdens het 40-jarig jubileum van de Magneet, staat
eenieder nog vers in het geheugen gegrift. Twee keer

winnaar van het Knock-Outtoernooi, wat op zich al prachtig is.
Enfin, voor nu even teveel om alle biljartprestaties van Vincent op te
noemen. Hoewel het op dit moment met z’n spel wat op en neer gaat,
zal dat gelegen zijn aan het feit dat hij in het laatste, dus het
afstudeerjaar, van zijn opleiding zit. En dat heeft op dit moment
zeker zijn prioriteit. Sukses met je studie en tot woensdag Vincent!

*Sander Gosselink de Marechaussee van de
woensdagavond. Niet dat hij nu de boel beroepsmatig
in de gaten houdt. Neehoor, vanwege zijn werk kan
hij niet altijd op de avond aanwezig zijn, of moet hij
vroegtijdig weg om zijn plichten te vervullen op
Schiphol. Sander houdt van een lekker ontspannen
praatje, wat barwerk en tussendoor staat hij ook nog
op een simpele manier zijn partijtje te spelen. Een
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goede hoofdklasser waar zeker meer in zou zitten als hij wat meer
tijd vrij zou kunnen maken om te trainen. Maar Sander, je draait nu
eigenlijk al lekker mee. Houden zo, zou ik zo zeggen! Saluut!

*OBIS, Jeugdig, Jeugdvereniging en
Biljarten. Dat zijn trefwoorden die Jan Keus veel
bezig houdt. Jan is bij de jeugdbiljartvereniging de
Magneet de rechter hand van jeugdleider Paul
Mans. Iedere vrijdagavond is Jan bij de jeugd te
vinden. De jeugd loopt heel hoog met hem en dat
zegt al genoeg. Op de clubavond is Jan soms achter
de bar te vinden en dat houdt hij zeker vol als er

assistentie is voor het loopwerk. Dan heeft hij aan het eind van de
avond nog genoeg energie over om nog even vrij te spelen, al dan
niet met wat les van Joop. Jan doet al jaren zijn best om zijn
gemiddelde boven de twee te houden en tot nog toe is hem dat aardig
gelukt. Idolaat van biljarten moet Jan zijn. Dat kan niet anders.
En……………, daar is eigenlijk niets mis mee!!

*Wat moet ik over mijn biljartvriend Joop
Roelands vertellen? We rijden al jaren samen naar de
club. Als Joop rijdt, rijd ik niet en als ik rijd, dan rijdt.
Joop niet. Snapt U? Ik moet nu voorzichtig zijn met
mijn verhaaltje, want anders mag ik misschien niet
meer met hem mee rijden. Joop is een geweldig sterke
en fanatieke biljarter die zich geheel in zijn partij kan

bijten. Het is mede daarom dat hij zijn algemeen moyenne zo rond de
10 kader weet te continueren. Concentratie betekent concentreren
zonder invloeden van buiten. Beïnvloeding betekent missen en een
matige partij als gevolg. Joop heeft daar af en toe veel last van en
daar heeft eenieder, naar mijn mening, rekening mee te houden. Joop
probeert altijd de ultieme balans te vinden tussen lichaam en geest.
Maar toch: “In het streven naar perfectie zal altijd wel iets te wensen
over blijven”. Door zijn kundig kaderspel houdt hij de hoop op een
hoge eindklassering altijd levend en kijkt op zijn speelavond al weer
reikhalzend uit naar de volgende woensdag. Op de vrijdagavond
geeft Joop al geruime tijd biljartles aan de jeugd en doet dat met veel
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geduld. Zijn liefde voor het spelletje is zeker geen platonische, maar
hij heeft het vermogen om de halsstarrige gedachte dat alles om het
biljarten gaat, te relativeren. Kortom, een biljartfreak met meer dan
alleen een soepele afstoot. Wie rijdt er woensdag Joop? Jij of ik?

*Piet Liefting vind ik nog altijd een topper.
Als je nog niet zo lang geleden geboren bent (juli
1935) en je speelt je kaderpartijen nog zo rond de 15,
dan kan ik alleen maar respect hebben voor zijn
biljartspel. Piet is nog volop bezig met les geven,
zowel thuis als op de vrijdagavond bij de jeugd. Ook
op de clubavond is Piet niet ongenegen na de partijen
nog even een aantal kneepjes uit te leggen. Een paar

jaar geleden heb ik Piet eens geïnterviewd bij hem thuis. Daar werd
mij even zijn biljartcarrière verteld. Een ellenlange lijst van
kampioenschappen passeerden de revue. Wat heeft deze man een
staat van dienst! Als U meer van Piet z’n biljartperikelen wilt weten,
dan kunt U het beste Piet zelf even aanhouden en vragen of hij U
daar over wilt vertellen. Ik ben er van overtuigd dat hij dat met heel
veel plezier zal doen!! Ja toch, Piet?

*Onze materiaalman Paul Visser is al zo’n 23
jaar lid van OBIS. Zijn verdiensten liggen in de sfeer
van het onderhoud van het clubgebouw, biljarts enz.
enz. Onmisbaar bij een vereniging als de onze.
Menigeen heeft niet in de gaten wat hij allemaal aan
werk verricht. Ga maar eens met hem in gesprek en U
zult van hem horen wat de functie materiaalman
inhoudt. Een man op de achtergrond dus. Paul is altijd
goed gemutst, altijd enthousiast, altijd dezelfde! En

dat zijn uitmuntende karakteristieken, die je als een rijk bezit mag
beschouwen.
Al jaren speelt Paul in de eerste klasse libre, waarbij aangetekend
mag worden dat ook hij op de clubavond, af en toe een uitschieter
heeft in de vorm van een hoge serie of/en een hoog moyenne. Daar
neemt Paul dan maar weer een lekker Palmpje op. Proost Paul!
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*Achter de tap, in de bediening, een partij
extra tellen, het maakt Dennis Ripke helemaal
niets uit. Nooit geen commentaar, nooit klagen over
een slechte partij of gemiddelde. Nee, als je Dennis
hoort praten, dan is dat op een komische wijze.
Dennis is iemand met een humoristische inslag.
Toen hij pas bij de senioren was, wist ik niet altijd
of ik met Dennis sprak of met een ander. Het kwam

nog al eens voor dat zijn haar de ene week rood was en de andere
week groen en dan weer blauw. Was toen een beetje stilletjes, maar
nu is hij aardig gewend en voelt zich thuis en is geaffilieerd in de
ploeg. Zijn moyenne is inmiddels dik boven de 2 uitgestegen en ik
denk dat, als Dennis wat zou gaan trainen, zijn moyenne zeker een
stijgende curve zal laten zien. Sukses Dennis!!

*Jos Limmen is een klein beetje familie van
mij. Zijn jongere zus is n.l. mijn schoonzus. Jos is
ook een speler die zich tijdens een partij moet kunnen
concentreren. Dan is hij makkelijk in staat om boven
de 3 uit te komen. Maar zoals menigeen weet houdt
Jos ook wel van een gekkigheidje en dat vind je
natuurlijk terug in zijn spel. Waar hij ook van houdt

is een lekker biertje, soms met een schrobbelaartje erbij. Na afloop
even een driebandje leggen is Jos ook niet vreemd. Dan vind je in
hem een echte tegenstander. Driebanden kan hij verdomd goed! Jos
is een liefhebber van biljarten en van gezelligheid.
Een goede combinatie, Jos!!!

*Voor Jeroen Gosselink
neem ik even mijn petje af. Nog
zo jong (nog geen 21 jaar) en nu
al een eigen bedrijf. Onlangs
heeft Jeroen een bedrijfspand
geopend in Castricum. Alle
problemen op computergebied

lost Jeroen daar (of bij U thuis) in een
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handomdraai op. Alles nieuw installeren? Daar zit hij ook niet mee!
Op zijn logo pronkt zijn bedrijfsnaam: “J.G. SOLUTIONS”. Ik kan
het niet laten om ook z’n logo even aan U te tonen. Jeroen speelt een
aantal trapjes lager dan zijn broer Sander en dat is ook niet zo
verwonderlijk als je geheel door je bedrijf opgeslokt wordt. Een heel
gezellige man om op je clubavond te hebben en niet ongenegen is
wat hand- en spandiensten te verrichten, zoals barwerk.
Sukses met alles, Jeroen.

*Sjaak Strik is de rust zelve als je hem aan
de tafel bezig ziet. Een rustige en gedoseerde afstoot
laat zien dat Sjaak over een geweldige techniek
beschikt. Ook een techniek die hem jammerlijk wel
eens in de steek laat. Zo mooi als hij aanlegt, met
z’n pomerans tot dicht bij het laken en dan langzaam
omhoog om de juiste hoogte en effect te vinden
totdat hij klaar is voor de afstoot. Volgens mij kan

hij, doordat hij diep voorover buigt met zijn hoofd, nog net onder
zijn borstelige wenkbrauwen door kijken om een carambole tot stand
te brengen. Sjaak heeft altijd de durf gehad om echt kader te spelen,
waarbij hij bal 2 vaak heel dik moet aanspelen om voortgang in het
kaderspel te forceren. Dat vind ik altijd getuigen van lef en is hij niet
bang om daardoor te missen. Het moyenne van Sjaak is op dit
moment wat aan de lage kant, maar wat meer spelen, zoals nu in het
Nationale- en Westfriese Kaderteam, zal hem wat meer vastigheid
geven en zal hij de spanning steeds beter onder contrôle krijgen. Héél
sportieve speler!! Houden zo, Sjaak!!!

*Als er wat georganiseerd dient te worden,
dan kunt U het beste John Tiecken even vragen.
Voor de organisatie van een toernooi: b.v. het
Plumberstoernooi of van een jubileum, enquête
of……. het maakt niet uit wat, is hij altijd wel te
porren. John is een geboren regelaar en daar zijn er
niet zo veel van. Wees zuinig op dit soort mensen en
geef ze de waardering die ze verdienen. John speelt

op dit moment zo tussen de 4 en 5 gemiddeld, een 1e klasser die
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zeker de potentie heeft in de toekomst sterker te gaan spelen. Trainen
zal voor John moeilijk zijn, gezien zijn drukke baan en de organisatie
van het aankomend jubileum van O.O. in Beverwijk. Niettemin een
respectabele en sportieve speler die mij vorig jaar een poepie liet
ruiken door mij in 6 beurten te verslaan. Normaal gesproken deed
(doet) hij dat nooit. Waarom tegen mij, vraag ik mij nog steeds af?
Dat hoor ik vast nog wel een keer van hem…..?

*Désirée Tiecken is de fotografe van onze
vereniging. Zoals U zich wel kunt herinneren zijn er
in ons jubileumblad “de geschiedenis van 40 jaar
OBIS” en in het verslag van “de receptie en de
feestavond”, tientallen foto’s afgedrukt, die gemaakt
zijn door Désirée. De bladen kregen daardoor een
prachtige uitstraling en was tevens een blijvende en
heel mooie herinnering aan ons 40-jarig jubileum.
Fotograferen is een mooi beroep waarbij het

biljarten voor Désirée een welkome afwisseling is. Vanaf oktober
2000 speelt Désirée haar partijtjes mee op de woensdagavond en als
ik haar zo observeer en meemaak, dan heeft ze daar heel veel lol in.
John (haar ega) gaat meestal op tijd naar huis, vanwege zijn werk,
maar Désirée nestelt zich dan nog even aan de bar om gezellig nog
een paar pilsjes te drinken. Santé Désirée! Blijf genieten……..

*Micha Tiecken speelt nog niet zo lang mee
op de woensdagavond. Vanwege zijn militaire
verplichtingen was hij noodgedwongen ongeveer een
jaar niet-spelend-lid op de woensdagavond, maar
speelt nu zijn partijen sinds een aantal maanden weer
als vanouds mee. Micha zit er niet mee om series van
over de honderd te produceren. Met een zekere
eenvoud giert hij langs de lange of de korte band en

raffelt middels het “Serie Américaine” de caramboles, op een
geconcentreerde manier, naar een hoog aantal. Slordigheidjes wijzen
hem af en toe naar zijn stoel. Dan zit hij daar quasi-nonchalant, wat
onderuitgezakt en stoïcijns kijkend met een gedachte, die eigenlijk
voor iedereen te lezen is: “Als ik straks aan de tafel kom, dan maak
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ik de partij gewoon uit”!! Dat je onlangs kampioen van het district
hoofdklasse libre bent geworden is hier al een levend bewijs van.
Gefeliciteerd met dit kampioenschap! Je zal je in de “extra klasse”
zeker thuis voelen. Je hebt de capaciteit en zelfvertrouwen straal je
zeker uit. Veel geluk met je spel.

*Big Mouth zou ik hem willen noemen. Een
andere nickname zou ik zo gauw niet kunnen
verzinnen voor Wim Burger. Willem is duidelijk
aanwezig en mag graag de boel op de
woensdagavond een beetje opruien. Helemaal niet
erg als je wat reuring in de tent wilt brengen, nee, zo
wordt het in ieder geval geen dooie boel. Een
begrafenisstemming willen we geen van allen. Maar

er moet altijd ruimte gegeven worden om goed te kunnen biljarten. Ik
ken Willem al vele jaren bij OBIS en heb met hem heel veel
gezellige avonden meegemaakt, zowel in ons huidige als in ons oude
gebouw en daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Als hij serieus
is dan speelt hij de sterren van de hemel en weet hij een zeer goed
moyenne neer te zetten. Met de wenkbrauwen omhoog getrokken
bekijkt hij de spelsituatie en snapt dan soms met welke techniek hij
de carambole moet maken. Vooral driebanders hebben zijn voorkeur.
Een spel waar hij een behoorlijke kijk op heeft. Willem mag dan een
geksteker zijn, maar zijn dankwoordje aan het einde van het Jan
Burgertoernooi vond ik heel gepast en hartverwarmend.
Een biertje, gezelligheid en biljarten, dát zijn onderwerpen die Wim
in deze volgorde bezig houdt. Houden zo Wim, zou ik zeggen!

*Nou, wat moet ik nog toevoegen aan de
naam Jeroen Beentjes. Waar staat die naam voor?
Jeroen is, zoals iedereen zo langzamerhand wel weet,
de sterkste speler op de woensdagavond. Hij speelt de
moeilijke spelsoort 57/2 met een gemiddelde van
boven de 20!. Ik vind Jeroen een fantastische speler,
die met schijnbaar gemak de ene na de andere
carambole maakt. Heeft de ene speler stilte nodig om

de nodige concentratie vast te houden, Jeroen gaat als het moet
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tijdens een serie nog een gesprek met je aan. Soms denk ik wel eens
dat hij dit nodig heeft om een goede partij te spelen. Volgens mij heb
je op biljartgebied alles mee als je zo gemakkelijk, met een lolletje en
een dolletje tussendoor, je partij in een beurtje of 10 weet uit te
maken. Talent hebben heet dat, geloof ik. Dat de vreemde manier
waarop Jeroen achter z’n keu staat, niet altijd van invloed is, is nu
wel duidelijk. Hij staat ietwat te ver van z’n keu af, iets wat je op de
biljartlessen anders leert. Ik mag wel zeggen dat ik blij ben met
Jeroen, temeer hij regelmatig een verslag van de Nationale
Teamwedstrijden naar mij mailt voor het clubblad. Jeroen, ik hoop
nog heel lang van jouw “gepruts” op de tafel te kunnen genieten!

*Als laatste, de man van de centjes: Jaap
Ripke. Jaap is onze schatbewaarder die de hand op
de knip houdt voor OBIS. Houdt samen met Greet
Lammers de financiën goed in de gaten, zodat de
baten en lasten van de vereniging in gezond
evenwicht blijft. Ik heb altijd gedacht, dat als je
penningmeester bent van een vereniging, je van huis
uit al een `zuinige (J)aap` moet zijn. Maar dat kan je

van Jaap niet zeggen! Nee, een rondje meer of minder, maakt hem
echt niet uit en een gehaktballetje op z´n tijd laat hij zich goed
smaken. Jaap is zo ongeveer iedere dag in ons clubgebouw om de
consumptiekaarten en het geld in orde te maken. Een behoorlijk
verbond waar veel vrije tijd in gaat zitten. Daarbij neemt hij
regelmatig de organisatie van toernooien op z’n schouders, zoals het
OASE-toernooi en onlangs het Jan Burgertoernooi, enz.. Het drukke
baasje speelt al bijna 30 jaar bij OBIS op de sterkste clubavond. Met
wisselend sukses en met een gemiddelde van dik boven de 10 is hij
een niet te onderschatten kadrist. Geeft blijk van een enorme
gedrevenheid en werkt zich in het zweet om zijn partij in winst om te
zetten. Een gedrevenheid die de aard van het beestje naar boven laat
komen.
Kortom, Jaap heeft ontegenzeglijk veel affiniteit met OBIS en is
iemand die zijn vrije tijd goed weet te vullen met alle facetten van
het biljarten!!! Bonjour en tot woensdagavond Jacob
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Beste lezer,
Ik heb getracht U een beknopte indruk te geven van het reilen

en zeilen op de woensdagvond.
We lopen nog steeds geen polonaise en komen gelukkig niet

dagelijks bij elkaar op de koffie.
Het klinkt misschien wat clichématig, maar de sfeer is zeker

goed te noemen.
De tweede helft van onze competitie is al een aantal weken

oud en de strijd om de hoogste posities is weer in volle gang.
Zie de stand hieronder! Sukses allemaal!

Met sportieve en redactionele groeten,
George Jacet.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Tiecken, D 5 14 192 99 1,93 10
2 Ripke, D 6 12 230 92 2,50 14
3 Tiecken, J 5 9 401 88 4,55 23
4 Beentjes, J 3 8 750 31 24,19 84
5 Keus, J 4 8 168 71 2,36 16
6 Roelands, J 5 8 746 79 9,44 75
7 Tiecken, M 3 7 597 39 15,30 147
8 Strik, S 4 7 468 55 8,50 52
9 Jacet, G 5 7 638 92 6,93 44
10 Burger, W 4 7 301 73 4,12 25
11 Guldemond, M 6 7 725 95 7,63 71
12 Versluis, M 2 6 500 26 19,23 140
13 Liefting, C 3 6 425 51 8,33 49
14 Limmen, J 4 5 162 70 2,31 16
15 Veldt, V 2 4 460 23 20,00 96
16 Mol Jh, J 4 4 357 71 5,02 29
17 Ripke, J 2 3 340 28 12,14 66
18 Beers, P 2 3 144 29 4,96 22
19 Groot de, N 3 3 209 60 3,48 28
20 Sinkeldam, F 4 2 405 68 5,95 34
21 Visser, P 6 2 367 114 3,21 28
22 Gosselink, S 2 1 148 26 5,69 42
23 Gosselink, J 2 0 78 39 2,00 10
24 Liefting, P 2 0 222 30 7,40 33
25 Jager, A 4 0 190 65 2,92 18

De stand van 9 maart j.l. (2e helft competitie)

Waar rook is, is worst.
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4e Plumbertoernooi
is wederom een succes geworden

Op 18-19-20 februari is alweer voor de vierde keer het Plumber driebanden
klein toernooi verspeeld in ons clubgebouw.
Dit toernooi, wat als een probeersel werd georganiseerd, is toch wel
uitgegroeid tot een weekend waar een hoop biljartliefhebbers naar
uitkijken, omdat het ten eerste heel gezellig is en ten tweede er op zeer
hoog niveau gespeeld wordt.

Er wordt gespeeld in twee poules van acht spelers, waarvan de winnaars
van elke poule elkaar in de finale bestrijden, en de nummers twee tot en
met acht om de plaatsen 3 tot en met 16.
Tevens wordt er gestreefd om ieder jaar vier andere spelers uit te nodigen,
dit om verzadiging en andere spelers een kans te geven om mee te doen,
want het is echt waar, we krijgen ieder jaar verzoeken van spelers of ze aub
mee mogen doen als er een plekje vrij komt.
Dit jaar viel de eer te beurt aan John Bottelier, Gerard Zomer, Jan Martens
en Toon Rekmans, die weer terug was van een jaartje weg geweest te zijn.
Meteen op de eerst avond werd er al lustig op los gescoord, met een aantal
partijen die boven de EEN eindigden.
Klein probleem op de 1e avond was dat er in het begin van de avond een
aantal mensen afscheid wilden nemen van de plotseling overleden Leen
Sprangers, waardoor de partijen in de poules door elkaar heen liepen. Dit
maakte natuurlijk niets uit, want dit laatste afscheid aan Leen verdiende hij
ook, hij die in de eerste drie edities van het toernooi het toernooi opfleurde
met zijn aanwezigheid en gezelligheid.
Na afloop van de eerste avond werd er door een aantal mensen nog even
flink doorgehaald, wat de volgende morgen ook aardig te merken was aan
de ogen en het hoofd. Onze barkeeper van die avond kreeg er ook geen
genoeg van, wat dus resulteerde in een gehavend gezichtje en het verplicht
eten van astronauten voedsel. Nog bedankt Piet voor je inzet he.

Op zaterdag morgen begonnen wij dus weer met meteen weer een aantal
zeer goede partijen, maar als absolute uitschieter was de partij van Jan
Viskil (verdedigend kampioen) en Toon Rekmans. Deze twee matadoren
presteerden het om de partij in 22 beurten uit te maken, waarbij Jan 50
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caramboles moest en Toon 40. Jan eindigde op 50 (GEM RUIM 2.2) en
Toon had er 33 wat toch nog goed was voor een uitstekend gemiddelde van
1.5. Een gemiddelde waar een aantal mensen met libre nog jaloers op zijn.
Rond een uur of een kwamen er weer de overheerlijke broodjes van een van
onze sponsoren Wim Koelman, die er nu ook maar pizzabroodjes bij had
gedaan, waardoor de spelers weer energie kregen om hun punten bij elkaar
te storen. Nog bedankt, Willem, het was weer prima.
Maar in de poules gebeurde er van alles, iedereen won en verloor van
iedereen, waardoor er tot de zaterdagavond nog geen pijl op te trekken was
wie er waarschijnlijk in de finale zou kunnen komen. Wat kan een
wedstrijdleider zich nog meer wensen dan deze spanning, de
wedstrijdleiding die overigens weer in voortreffelijke handen was van
good-old Henkie Lammers.Henk het was weer prima, maar dat is jou wel
toevertrouwd na 40 jaar trouwe dienst.

Op zaterdagavond werd het spelen onderbroken voor een warme, koude
maaltijd. Er was voor ieder wat wils, van kip in satésaus tot een heerlijke
huzarensalade, krieltjes en spercieboontjes.Het meeste van de maaltijd was
geregeld door mijn rechterhand John Tiecken. Hij had voortreffelijk contact
gelegd met een cateraar, wat voor herhaling vatbaar is. In een woord
geweldig.

Op zaterdag avond werd er nog tot een uur of elf door gebiljart, waarna er
nog een aantal uurtjes rustig nagezeten werd door een aantal mensen. Je
kunt toch wel merken dat deze zaterdag een zeer lange en vermoeiende dag
is,die er aardig op in hakt.
Op zondag moesten we weer om twaalf uur aanwezig zijn om de laatste
partijen in de poules te spelen.
In de poule van mij kon echt nog van alles gebeuren,want er waren nog
ZEVEN spelers die kans hadden op de finale,zo dicht zat het bij elkaar.
Michel Ales had de beste papieren, maar die verloor zijn partij tegen Jan
Prikkel, Menno de Vries won van Ab Lenaers, Marcel Versluis won van
Jan Martens . Bij deze stand was Menno eerste in de poule, maar Rob
Koning moest nog tegen mij. Mijn laatste carambole liep er op maar een
kl… klos haalde hem net weg.Rob Koning tikte hem uit met vijf , en stond
in de finale. Als ik had gewonnen was ik tweede,terwijl ik nu zevende
werd. Menno werd nu tweede en Michel derde.
In de andere poule waren nog vier kanshebbers nl. Gerard Zomer, John
Bottelier,Jan Viskil en Jaap Ripke.
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Jan Viskil had alleen nog kans als de andere partij in remise eindigde(John
tegen Gerard) maar dan moest hij van Jaap winnen.
Het eerste lukte ,want Gerard en John speelden remise, maar Jan verloor
van Jaap, waardoor Jaap nu in de finale stond.
Gerard werd twee John drie en Jan vier. De overige spelers bungelden met
een paar punten onderaan.

Er werd begonnen met de plaatsen 16 en 15 , en zo werd toegewerkt naar
de finale tussen Jaap en Rob Koning.
In het begin van die finale ging het nog gelijk op , maar halverwege liep
Rob Koning weg bij Jaap, zodat hij onbedreigd naar de titel ging. Menno
werd derde en Gerard werd vierde.de overige plaatsen werden door ons
verdeeld, maar hadden geen waarde meer.

Ik wil dus zeggen , ook namens John Tiecken,dat wij zeer tevreden waren
over het verloop van het toernooi , en wij er weer alles aan zullen doen om
het lustrum vol te maken.

Rest mij met de woorden dat ik nogmaals iedereen wil bedanken die
gezorgd hebben dat dit toernooi doorgang kon vinden,met als speciale dank
aan onze talrijke sponsoren (Graddus,Ben Wim , Jan v/d Waart, en nog
talrijke ,teveel om op te noemen)
En als last but not least onze talrijke tellers en schrijvers (je moet het maar
doen hoor,drie dagen op je pot.. staan).barpersoneel, keukenprinsesjes(Ellie
en Annie) en toeschouwers.

Biljartvrienden allemaal bedankt en tot ziens en tot PLUMBERS
Piet van der Meij en John Tiecken

Uitslag koppelraadsel clubblad eind jan. begin febr. 2005
Rond ------------------------------- reis --------------------------------- schema
Kleur ------------------------------- boek--------------------------------- handel
Melk ------------------------------- koe -------------------------------------koek
Klein ------------------------------ kunst -------------------------------------hal
Kaars------------------------------- recht ----------------------------------- som
Los --------------------------------- geld ----------------------------------- nood
Aan --------------------------------- hang------------------------------------- slot
Ka ---------------------------------- meel------------------------------------open
Lucht ------------------------------- zak --------------------------------------mes
Zeil --------------------------------- schip ----------------------------------peren
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Finale banstoten 4e klasse in het district Alkmaar
Door Henk Welboren

Op woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari moesten ARNON
MANTEL en ik HENK WELBOREN finale bandstoten 4e klasse
spelen en was GERARD VAN KORDENOORDT 1e reserve. Met
goede moed gingen we heen want ARNON was als eerste geplaatst
en ik als tweede.We kwamen om 18:30 aan en helaas voor GERARD
was iedereen aanwezig en kon hij niet meedoen en dus gingen we
van start om 19:00 op 2 tafels met deze 8 personen: ARNON en ik,
H. BEYERSBERGEN,R.ARKISE, P.TUYNMAN, F.BAKKER,
R.STEENBAKKER en P.LIGTHART.
Ronde 1 ging als volgt: ARKISE wint van TUYNMAN en
F.BAKKER wint van H.BEYERSBERGEN, ARNON wint
van LIGTHART in 26 brt.en ik win van STEENBAKKER in 22 brt.
De 2e ronde,ARKISE en LIGTHART winnen hun partij, ARNON
verliest zijn partij in 23 brt.van TUYNMAN. Ik win mijn partij van
BEYERSBERGEN net aan in 31 brt.waardoor ik aan kop kom met 1
brt.minder dan de nummer 2 ARKISE.
Vrijdag de 3e ronde:ARKISE en LIGTHART winnen hun partij,
ARNON verliest van STEENBAKKER in 26 brt.met een slecht
gem.van 0,57 en dan ik en ja hoor ik verlies ook van BAKKER in 28
brt.met mijn slechtste gem.van 1,21.
De 4e ronde, LIGTHART en STEENBAKKER winnen hun partij.
ARNON moest tegen de nummer 1 ARKISE en die wou ARNON
graag winnen maar helaas verloor hij die partij in 16 brt.met een
gem.2,31, want ARKISE speelde heel sterk tegen hem met een
keu uit het rek waarmee hij gelijk een serie van 14 maakte. Ik verloor
van TUYNMAN met 1 caramb. verschil waardoor ik zakte naar de
3e plaats met LIGTHART 2 punten voor en ARKISE met 4 punten
voor stond. ARNON was zo goed als uitgeschakeld met maar 2
punten.
Zaterdag de laatste dag en nog een kleine kans om nog te winnen
maar dan moest ik alles winnen.
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De 5e ronde, ARKISE, en TUYNMAN winnen hun
partijen.ARNON mocht aantreden tegen BEYERSBERGEN. Die
won hij met matig spel in 42 brt.en zijn tegenstander kwam er 1
tekort in de nabeurt. Ik mocht aantreden tegen LIGTHART die dus 2
punten voorstond op mij en gelukkig ging het een stuk beter dan
vrijdag en won ik hem in 26 brt.waardoor ik weer tweede werd.
Ronde nummer 6, BAKKER, en STEENBAKKER winnen hun
partijen en ik mocht tegen ARNON spelen en LIGTHART tegen
ARKISE dus LIGTHART moest winnen en ARKISE verliezen met
slecht spel en ik moest winnen met goed spel wou het nog spannend
worden, want ARKISE zijn gem.was veel beter 1.76 en die van mij
was 1,47. Ik ging beginnen tegen ARNON, nooit een gemakkelijke
opdracht maar het moest gebeuren en het ging als een tierelier en
versloeg ik ARNON in jawel, 17 brt.met een gem.van 2,35, dus ging
de eerste opdracht goed en nu LIGTHART nog. En jawel de
wonderen waren de wereld nog niet uit en ARKISE verloor van
LIGTHART en nog wel met slecht spel 0,58 gem.En zo kon ik nog
kampioen worden als ik zou winnen na de soep met brood maaltijd
want ARKISE zijn gem.was gezakt naar 1,46 en die van mij naar
1,57.
De 7e en laatste ronde. LIGTHART en TUYNMAN winnen hun
partijen.ARNON mocht tegen BAKKER en het ging als een trein
met ARNON, maar bij een beurt 12 moest hijer nog maar 5 waar
ARNON zo van schrok dat hij pas na 27 brt.uit was. Zonde was dat
maar hij had het toch nog gewonnen.En dan mijn partij tegen
ARKISE, de finale partij.Dat ging van een leien dakje met een kleine
onderbreking want de arbiter (JAN BAAS) moest bij mij voor de 4e
keer dit toernooi een haar van mijn speelbal afhalen. Deze partij won
ik met rustig spel in 22 brt.en ARKISE met 13 caramb. achter en was
ik kampioen geworden, dus de wonderen waren de wereld nog niet
uit.Hierbij wil ik alle supporters namens ons bedanken voor hun
belangstelling.

M.V.G., HENK WELBOREN en dan de uitslag: (volgende pagina)
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1e HENK WELBOREN 10 pnt, carm.273,brt.170 ,moy.1.60,HS 9 en
p.moy 2,35.
2e R.ARKISE 10 pnt,carm.233,brt.172,moy.1,35 HS 14 en pnt
moy.2.50.
3e P.LIGTHART 10 pnt.carm.252,brt.202,moy.1,24,HS 11
p.moy.2,10.
4e P TUYNMAN 8 pnt.carm.239,brt.198,moy 1,20,HS7 p.moy 1,81.
5e A,MANTEL 6 pnt. carm.234,brt.177,moy.1,32,HS 8,p.moy.2,31.
6e F.BAKKER 6 pnt.carm.236,brt.181,moy.1.30,HS 8,p.moy.1.73.
7e R STEENBAKKER 6 pnt.carm.234,brt.217,moy.1.07,HS 6 ,p.
moy 1,53.
8e H.BEYERSBERGEN 0 pnt.carm.222,brt.217,moy.1.02, hs 8
geen p.moy.

Zoek het koppelwoord?
Uitslag vindt U in het volgend clubblad.

Moeder ----------------------------------------- Landrover
Tand--------------------------------------------------- Band
Neder ------------------------------------------------ Hartig
Lig-------------------------------------------------------- Ge
Schaats------------------------------------------------- Leer
Avond--------------------------------------------------Kool
Vol ---------------------------------------------------- Gaan
Oog--------------------------------------------------Lenzen
Fondue----------------------------------------------Heftruc
Ruimte-------------------------------------------------Boot
Water -------------------------------------------------- Slag
Pas-------------------------------------------------- Concert
Voet -----------------------------------------------------Lijn
Schel --------------------------------------------------Delen
Wei----------------------------------------------------Loper

Niemand is perfect, …. Je partner zeker niet.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Beentjes, H 14 30 666 290 2,29 17

2 Scheffer, J 14 29 1787 239 7,47 87

3 Beentjes, E 14 29 580 281 2,06 21

4 Lammers, H 14 27 1086 311 3,49 25

5 Snijders, P 12 25 565 255 2,21 14

6 Looijenga jr, B 12 24 626 244 2,56 15

7 Koelman, W 14 23 752 295 2,54 21

8 Fatels, P 15 23 460 342 1,34 13

9 Schoehuijs, G 13 22 457 262 1,74 14

10 Duyn,E, E 14 21 793 265 2,99 20

11 Lammers, B 14 20 547 263 2,07 11

12 Koelman Jh, J 13 20 963 255 3,77 30

13 Bruins, G 14 20 391 299 1,30 9

14 Koelman B, B 14 20 385 341 1,12 10

15 Wolke, R 13 19 186 294 0,63 5

16 Beentjes, B 14 19 492 302 1,62 14

17 Meij van de, P 13 19 871 310 2,80 17

18 Ruijter de, R 12 18 371 275 1,34 9

19 Elst, G 11 18 433 287 1,50 11

20 Bart, R 10 17 879 185 4,75 45

21 Glorie, T 10 17 232 219 1,05 6

22 Heer de, C 13 17 765 296 2,58 22

23 Beentjes, K 14 15 913 305 2,99 31

24 Mantel, A 14 15 688 319 2,15 13

25 Welp, C 14 15 415 349 1,18 14

26 Pettinga, W 11 13 198 244 0,81 6

27 Mol S, S 9 12 478 205 2,33 23

28 Harlingen van, B 14 12 621 310 2,00 19

29 Aardenburg, J 13 11 561 304 1,84 13

Van de dinsdag, Stand hierboven is van 9 maart 2005

Op 12-1-2005 stond R.d. Ruijter nog ongeslagen op kop. 12 m.p uit 4
wedstrijden. Ron wist naar 6 punten te halen uit 6 wedstrijden. H.
Beentjes blijft op de 2e plaats staan. Uit 9 wedstrijden 18 punten
ergbij. Ed Beentjes staat nu 1e en kwam van nr 4. J. Scheffer is dit
seizoen gaan kaderen nadat het banstoten toch niet echt ging. Stond
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15e, nu plaats 3, en een moyenne van 7.30. Ikzelf zakte 1 plaats.
Erger is het moy. van 4,18 naar 3,47! Bert Looyenga komt van plaats
20, 18 punten erbij in 7 wedstrijden. E. Duin en W. Koelman
verwacht ik wel op die plaatsen! Dan G. Bruins, komt van plaats 29
(geen tikfout) in in 10 wedstrijden 20 punten. B. Koelman biljart zijn
partij, telt daarna, dan vlug naar zijn thuis (de bar). G. Schoehuis
heeft al meer partijen gespeeld dan het hele eerste rooster. R. Wolke
en P. Snijders gaan iets vooruit in moy. B. Beentjes en G. Elst
hoeven zich dit 2e rooster niet druk te maken zij spelen al clubfinale
begin juni. Pv.d. Meij op plaats 14, 2,90 is te laag. B. Lammers
speelt boven zijn moy., verliest 9 paartijen, maar pakt wel 8 m.p.
Jh. Koelman speelt 3,72, niet gek voor een 2e klasser. P. Fatels
(nieuw) doet het aardig: 5 gewonnen. A. Mantel (zie B. Koelman)!
Dan R. Bart. Zwager Ron zou zeggen: “Een makkie, geef hem 5
ruime ballen en je hebt gewonnen, maar Rinus W. ging in de fout”.
Remco in 8 beurten uit met ook nog 3 poedels. 100 car.
C.d. Heer, W. Pettinga, K. Beentjes en S. Mol staan te laag op de
ranglijst. B.v. Harlingen is weer terug bij OBIS, nu op de dinsdag.
Bert, ik hoop met veel plezier. C. Welp, T. Glorie en J. Aardenburg
sluiten de rij van 29 spelers.
Jullie wedstrijdleider,
Henk Lammers

Regiofin. libre klein 2e klasse, regio West Ned. Nrd

De organisatie was in handen van het district Den Helder.
Sjon Koelman mocht daar het district Alkmaar vertegenwoordigen
en heeft zijn best gedaan een zo hoog mogelijke plaats te
bemachtigen. Zelf had Sjon, vanwege drukte op de zaak en de
verhuizing van vader Wim, geen tijd om een verslagje te schrijven.
Wel kreeg ik zijn resultaten even ter inzage.
De 2e klasse is van 2,50 tot 4,00 en Sjon eindigde met een moyenne
van 3,84. Zijn hoogste serie was 30 en
Zijn hoogste partijmoyenne 6,25.
George



Clubblad maart 2005

Pagina 46 van 46

Laatste ontmoeting
OBIS 2 – HORNA 3 Westfriese Kadercompetitie.

In ons clubgebouw is door het OBIS 2-team op 21 februari de laatste
ontmoeting verspeeld van het seizoen 2004-2005.
’t Was wat betreft de matchpunten gen best seizoen, doch de
gezellige en sportieve sfeer vergoedde veel.
Eigenlijk was de één op laatste uitwedstrijd naar ’t Kraaienest in
Medemblik een sof.
De biljarts waren (bijna( koud, de omgevingstemperatuur niet
aangenaam en 2 spelers kwamen héél laat opdagen! Ik waande mij in
een vroeger verleden, toen de georganiseerde biljartsport zich
hoofdzakelijk in kroegen afspeelde en dat hoeft voor mij al jaren niet
meer!
Voor de overige zijn we prima ontvangen en ook thuis waren het
gezellige ontmoetingen. Vooral de laatste thuiswedstrijd deed ons
goed. Jos won in slechts 8 beurten = 15,62 gemiddeld, Sjaak scoorde
een winnende slotserie van 50 en ik behaalde een aanvaardbare
overwinning.
Nog veel dank aan Ben en Nico voor het bar-gebeuren en aan Jan en
Arnon voor de arbitrage. Klassewerk!!
Tot slot wensen wij onze teammaat Rob Overdijk beterschap toe en
we hopen dat hij weer gauw van de partij zal zijn.

Met vriendelijke sportgroeten van kaderteam OBIS 2
Rob – Jos – Sjaak – Cor – en Jaap.
Bré-Ja

FLUITJE
De scheidsrechter blies op z’n fluitje, maar niemand hoorde de vent.
Er kwam haast geen geluidje, ’t was een fluitje van een cent.

Dieren zijn de beste vrienden:
Ze stellen geen vragen en oefenen geen kritiek.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Kordenoordt van, G 11 27 444 241 1,84 11

2 Lammers, J 11 27 402 267 1,50 11

3 Palm, H 11 25 504 237 2,12 14

4 Boer de, T 11 22 601 233 2,57 25

5 Sinnige, P 10 21 291 231 1,25 10

6 Smit, M 10 20 761 223 3,41 28

7 Reuzenaar, J 10 18 355 207 1,71 11

8 Roon van, W 12 18 692 282 2,45 15

9 Karsten, P 12 17 507 262 1,93 12

10 Weert van, W 10 17 657 234 2,80 22

11 Wezepoel, L 11 16 373 249 1,49 10

12 Sinnige, J 10 16 411 262 1,56 11

13 Welboren, H 9 16 545 210 2,59 18

14 Mongelluzzi, N 11 16 828 252 3,28 20

15 Welboren sr, H 11 15 462 250 1,84 12

16 Jorritsma, S 10 14 337 244 1,38 18

17 Ham van den, R 11 14 382 249 1,53 10

18 Smit, D 10 13 414 217 1,90 11

19 Hageman, J 11 13 445 257 1,73 14

20 Roekens, J 9 13 488 204 2,39 14

21 Smit, G 10 12 193 260 0,74 8

22 Tunen van, W 10 12 471 232 2,03 17

23 Peggeman, W 10 11 342 200 1,71 12

24 Klingeler, J 8 11 251 194 1,29 10

25 Limmen, P 9 9 184 221 0,83 7

26 Laan vd, H 8 9 159 227 0,70 8

27 Duivenvoorde, A 10 8 429 234 1,83 12

28 Koper, H 11 8 353 272 1,29 10

29 Wijte, J 7 6 821 150 5,47 56

30 Deen, J 2 3 73 41 1,78 8

Hierboven ziet U de stand van de donderdagavond,
overgenomen op 9 maart 2005

Spreekwoord: Het beste grietje dat men vond,
was zij die de duivel op een kussen bond
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Om te weten:

Cees van der Poel, de vaste introducé en maatje van Cees
Welp, heeft na een gewenningsperiode, zich aangemeld als
betalend lid. Hij staat ingeschreven als recreant en derhalve
wordt hem veel biljartgenoegen toegewenst, tijdens de vrije
uurtjes. Ook ons oudlid John van Duivenvoorde is weer
betalend lid geworden en speelt als recreant z’n vrije partijtjes
driebanden veelal op de donderdagmiddag.

Er zijn 2 gezellige en enthousiaste nieuwe mensen lid
geworden en hebben de dinsdagavond versterkt. De heren
Bert van Harlingen en Piet Fatels hebben 5 spannende
ballotageweken achter de rug. De ballotagetijd heeft hen
derhalve niet in de weg gestaan. In die periode is geen
bezwaar voor hun blijvende deelname op de dinsdagavond
binnen gekomen en dat betekent dat deze twee een heel fijne
en sportieve biljarttijd toegewenst wordt door het bestuur.

Rob Overdijk zal vanwege gezondsheidsredenen geruime tijd
niet deel kunnen aan biljartactiviteiten bij OBIS. Wij wensen
Rob een voorspoedig herstel toe en zien hem graag gezond
weer terug aan de biljarttafel zijn geliefde hobby uitoefenen.

Op de bestuursvergadering van 24 januari j.l. is besloten dat,
het houden van familiebiljartfeestjes afhankelijk is van een
OBIS-barkeeper en de toestemming van het bestuur.
Verjaardagen en andersoortige feestjes van leden mogen niet
in het biljartgebouw gevierd worden.

Ben Beentjes heeft de sleutel van Jaap Lubbers overgenomen
en zal, zonodig, Piet v.d. Meij een steuntje in de rug geven
door de bar-en/of keuken regelmatig aan- en/of bij te vullen.
Denk om je rug, Ben!

Paul Mans, onze jeugdleider, zal de wedstrijdkalender (naast
het publicatiebord), ten behoeven van de jeugd bijhouden,
opdat een ieder bekend is met het al dan niet bezet zijn van de
biljarts op de zondagen. Er is met Paul afgesproken dat hij,
voordat hij de bar op de zondag afsluit, aan de aanwezigen



Kopij kunt U tot 11 mei inleveren

Pagina 49 van 49

vraagt toezicht te houden op de bar. Is er niemand dan zal Paul de
tent afsluiten.

Vastgesteld is dat de OBIS-medewerkersdag wordt gehouden op
zondag 3 april 2005 en wel om 10.30 uur. Dezelfde opzet als het
voorgaande jaar wordt gehanteerd, waarbij de partners zich om
16.00 uur bij het gezelschap kunnen vervoegen. Nader bericht
hieromtrent volgt! Zie publicatiebord!

De laatste clubavond van de senioren is op donderdag 26 mei 2005
en de avonden zullen weer aanvangen op dinsdag 9 augustus 2005.
Van de jeugd is mij nog niets bekend?

Misschien is het U ontgaan? Op dit moment zijn er, in het seizoen
2004-2005, bij OBIS 4 districtskampioenen! Gerard van
Kordenoordt, Sjon Koelman, Henk Welboren en Micha Tiecken.
Gefeliciteerd allemaal.

Onze secretaris Anne Jager is door Jan Schouten mondeling op de
hoogte gesteld dat Jan stopt met biljarten op de donderdagmiddag
kadergroep alswel de maandagmiddag. Per 1 februari ’05 is Jan op
zijn verzoek van de ledenlijst geschrapt. Het ga je goed, Jan!!!
Sjaak Reuzenaar heeft de vrijkomende plaats op de
maandagmiddag opgevuld.

Zoals U in het vorig clubblad heeft kunnnen lezen, was er maar één
oplossing van de plaatsnamenpuzzel (van Jos Scheffer) ingestuurd.
Kees en Elly Beentjes waren de enige inzenders met maar één
foutje. Jos vond het evenwel de moeite waard om Kees en Elly met
een prijsje te verrassen. Het was best een moeilijke opgave!
Gefeliciteerd luitjes!

Jeroen Beentjes en John Mol hebben per 2 maart 2005 het
wedstrijdleiderschap van Frank Sinkeldam overgenomen.
Inmiddels heeft het duo een goede start gemaak en ik wens ze voor
de toekomst veel wijsheid toe. Frank, namens alle
woensdagavondleden nog bedankt voor de 4 jaar die je voor ons
hebt willen opofferen om de wedstrijden op de clubavond zo
perfect mogelijk te laten verlopen.

Wist U dat onze voorzitter Wim Koelman naar het Binnenhof is
verhuisd? Ook ons OBIS-lid Piet Snijders wilde niet achter blijven
en verhuisde ook naar het Binnenhof. Veel woonplezier
toegewenst!

Groetjes, George Jacet.
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Arie Louwen overleden.

Mij bereikte begin februari 2005 het bericht, dat de heer Arie Louwe
op de hoge leeftijd van 91 jaar in zijn woonplaats Beverwijk is
overleden.
De heer Louwe is lid van OBIS geweest in de jaren ’75 tot ’85 en
was spelend lid op de dinsdagavondgroep. Hij heeft het 10-jarig
OBIS feest mee gevierd. Daar heeft hij in Aalsmeer tijdens het
avond-diner het feest opgeluisterd door het spelen op de citer-sizer.
Tevens heeft hij 2 odes gedicht op het keutje en het krijtje dat
recentelijk in ons jubileumboek (40 jaar OBIS) is gepubliceerd.
Een prettig en sportief mens heeft afscheid van dit leven genomen.
Wij mogen hem de rust gunnen, die hij heeft verdiend.
Namens de biljartvereniging OBIS.
Jaap Bregman (ere-voorzitter)

Klaverjassen ………..

Bij voldoende belangstelling gaan we weer
een klaverjasavond organiseren

op zaterdag 9 april a.s.
Aanvang 20.00 uur

Inschrijfgeld € 2,- per persoon.
(inclusief koffie met ????)

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de
wedstrijdleider van je speelavond

Groeten, Activiteitencommissie.
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Materiaal en verwarming.
Waarom heb je zo slecht gespeeld?
Dit soort stoten kunnen op deze tafel niet. Het biljart is helemaal koud.
Logisch dat de ballen niet doorlopen en wat vreemd wegdraaien.
Veel van deze uitdrukkingen hoor je bij regelmaat in verschillende
biljartcentra. Ontevreden over de temperatuur van het biljart? De oorzaak
van het slechte spel ligt dan aan de verwarming. Wat is het doel van van
biljartverwarming eigenlijk en hoeverre het invloed heeft op het spel.
Als we eerst eens even terugkijken naar de tijd dat de biljartverwarming
hier z’n oorsprong vindt tegen het eind van de vorige eeuw. Het biljartdoek,
waarop toen werd gespeeld was meestal van wol en katoen. Veel dikker en
grover van structuur dan nu. De biljartsport of beter het biljartspel was
gaandeweg van comfortabele kastelen en landhuizen der elite
doorgedrongen tot in de tochtige koffiehuizen en herbergen. De
klimatologische omstandigheden in die lokalen waren vanzelfsprekend
slecht. Overdag brandde er een houtkachel die de ruimte nogal ongelijk
verwarmde. En `s nachts daalde de temperatuur er tot die van buiten. Men
ontdekte toen dat bij droog en warm weer de ballen veel beter liepen dan
bij vochtig en koud weer. Het idee werd toen geboren de leiplaten onder het
biljart te verwarmen en daardoor bij vochtig en of koud weer een betere
loopsnelheid van de ballen te bewerkstellingen. Zo warmde men toen
vooraf met heet-waterslangen de banden op, hetgeen de bandafslag
aanzienlijk verbeterde.
Onder de leiplaten werden soms platen geschoven in een daartoe
uitgespaarde ruimte waarop waxinelampjes waren geplaatst. De herbergier
moest deze platen dan regelmatig opnieuw vullen met 60 tot 100 lampjes
per biljart.
Omstreeks 1920 was de toepassing van elektriciteit voor de verwarming
van biljarts algemeen goed geworden. Ook nu worden onze tafels op deze
efficiënte wijze verwarmd.
De werking is eenvoudig. Op een onbrandbare plaat eterniet (vroeger
asbest) spant men weerstandsdraad, al dan niet in spiraalvorm, gelijkelijk
verdeeld over de oppervlakte en monteert deze zo dicht mogelijk tegen de
onderzijde van de leiplaat. De elektrische stroom verhit de
weerstandsdraad, variërend van 80 tot 200 graden celsius. Er ontstaat zo
een soort warmtedeken onder de leisteen , waardoor de leiplaat redelijk
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gelijkmatig wordt verwarmd. Heeft de bovenzijde van de plaat een
temperatuur van 25 tot 30 graden dan schakelt een ingebouwde thermostaat
de verwarming uit en start deze pas opnieuw als de temperatuur te veel is
gedaald.
Het doel van verwarming is het laken te vrijwaren van het opnemen van
vocht, waardoor het laken zogenoemd “trager”zou worden. Inderdaad bij
zeer vochtig weer en lage temperatuur, neemt een onverwarmd biljartlaken
nogal wat vocht op uit de lucht, soms goed hoorbaar door het bonkige
afslaan van banden, daar de opname van vocht het laken ook wat laat
uitzetten. Het doel van biljartverwarming is dus niet verwarming, maar het
voorkomen van vocht in het biljartlaken.
Zolang de temperatuur van het laken bijvoorbeeld 5 graden hoger is
dan de omgevingstemperatuur krijgt het in de lucht aanwezige vocht
niet de gelegenheid te worden opgenomen in het laken. Gaan we uit
van een kamertemperatuur van 22 graden celsius, dan voldoet de
oppervlakte temperatuur op het blad van 27 graden celsius. Een
hogere temperatuur is strikt genomen onnodig en kost energie.
Een twistpunt rond de biljartverwarming is verder de vraag of men de
verwarming altijd moet laten aan staan of deze `s nachts moet uitschakelen.
Technisch gesproken is het beter de verwarming van een biljart altijd aan te
laten. Immers een biljart is opgebouwd uit verschillende materialen: hout,
stalen dragers, leisteen, veelal tegenwoordig ook uit verschillende
kunststoffen en lijmen, die deze materialen weer verbinden.. Al deze
materialen ondergaan een verschillende krimp en uitzetting. Koelt een
biljart door uitschakeling van de verwarming bijvoorbeeld 10 graden af,
dan krimpen de diverse toegepaste materialen dus verschillend en kan er
onderling werking optreden.
Tot slot een punt wat nogal eens tot discussie kan leiden.

Ik merk dat bij de ene vereniging men de afdekzijltjes altijd geheel dicht
op de tafel dient te leggen (houdt warmte vast en vocht buiten) en bij de
andere (zoals bij ons) de afdekzijltjes met een punt opengeslagen.
Wat is nu de juiste manier?
Wie kan hier antwoord op geven?

Graag Uw reactie in de kopijbak of een mailtje is natuurlijk ook goed!

Bedankt, George.
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Uniek verloop bij voorwedstrijden 1e klasse kader 38/2

NOG NOOIT VOORGEKOMEN……

Bij ons weten is onderstaand ware gebeurtenis een bijzonder voorval
in 2005.
Door de Kon. Ned. Biljart Bond werd een poule voorwedstrijden 1e

klasse kader 38/2 toegewezen aan een vereniging, zoals gebruikelijk
is.
De 6 deelnemers waren op tijd present en presteerden naar behoren.
Een van de deelnemers, dhr V., een sympathiek, sportief mens met
een wat nonchalant, maar op technische basis één der betere spelers
komt in zijn 3e partij tegen de volgende tegenstander, dhr. D.W.
Na enkele beurten komt de.W. naar de op zijn stoel zittende V. en
snauwt: “Als jij van plan bent om zo te blijven spelen, dan stop ik
ermee. V., zich van geen kwaad bewust zegt: “Ik weet niet waarover
U praat! Prompt schroefde d.W. zijn keu uit elkaar en zegt: “Goede
avond heren!”
Iedereen verbouwereerd achter latend.
Na enkele dagen worden de wedstrijden
voortgezet. Precies op de afgesproken tijd komt
d.W. weer opdraven. Hij kreeg van de
wedstrijdleider natuurlijk te horen, dat er voor
hem geen verdere deelname meer mogelijk is en
dat op het wedstrijdformulier vermeld zal
worden:
“Zonder enige geldige reden gestopt met een partij……..”
Met de keu tussen zijn benen droop hij af……..

Bré-Ja

Koren in de wind wannen.
(Nutteloos werk doen; Een “Wan”is een grote platte mand die

gebruikt wordt om het koren van het kaf te scheiden).
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Jeugd naar Hoorn.
Het Jaap Bleeker open Horna toernooi.

Jeugdclub de Magneet kreeg een biljart-uitnodiging voor zaterdag
12- en zondag 13 februari 2005 in Hoorn.
Aantallen voor afvaardiging werden niet genoemd en zo startten Jan
Keus en Jaap Bregman met een vijftal Magneters in de vroege
zaterdagmorgen van 12 februari, onder bus-begeleiding van Leen
Kranendonk, (nogmaals dank) naar het voormalig Zuiderzeestadje
Hoorn.
’t Weer was bar en boos. Storm en regen teisterden het land. De
Magneters blij dat ze binnen lekker konden biljarten.
Na een goede 3-kwartier-reis stapten we in de verwarmde biljartzaal
en de ontvangst was spontaan en hartelijk. De Magneters werden in
verschillende poules ingedeeld (iedere poule telde 8 spelers) en de
bedoeling was in ieder geval 1- of 2 te worden in je poule om een
ronde verder te komen.
De Magneters, in te maken caramboles eigenlijk iets te laag
opgegeven, deden in hun poules uitstekende zaken. Remco spande de
kroon. Met de 4 te spelen partijen op de eerste dag, won hij ze alle 4
en behaalde 0,92 gemiddeld. In poule 3 behaalde Mirjam ook 4 keer
winst met 0,88, wat ook Rick in zijn poule deed: 4 keer winnen met
0,71. Patrick, in spelinzicht de betere Magneter won er 3 en behaalde
0,87. Alleen Tom kwam er met 1 gewonnen en 2 verloren bekaaid
vanaf, al was zijn gemiddelde van 1,01 te aanvaarden.
Zo eindigde deze 1e biljartdag en konden we tevreden terug kijken, al
waren we eigenlijk ontevreden over de weinig te maken caramboles
van onze jongens. Partijen va 8 – 10 en 12 te maken caramboles zijn
nu eenmaal te weinig. ’t Zij zo.

Het vervolg op zondag werd begeleid door de Magneet-jeugdleider
Paul Mans en hoe dat ging verwoordt hij…………………!
Bré-Ja
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Jaap Bleeker open Horna jeugdtoernooi. (deel 2)

Deelnemers van de Magneet waren: Tom Wezepoel-Myriam
Kranendonk-Rick Sinkeldam-Patrick Verduin en Remco Mans.

De tweede speeldag gingen ze opnieuw naar Hoorn toe.
Myriam,Rick en Remco stonden na dag een op de eerste plaats van
hun poel.
Patrick op de tweede en Tom bracht het tot een zesde plek.
Zij begonnen verder in hun poel en er volgde een aantal spannende
partijen
Nadat sommigen 3 of 4 partijen hadden gespeeld was het
eindresultaat van onze jonge spelers zeer goed
Myriam, Rick en Remco stonden van hun poel nog steeds eerste en
mochten met de afval finale mee doen
Patrick was als beste tweede ook geplaatst .
Helaas verloren Remco ,Myriam en Rick, ondanks dat zij goed hun
best deden na een spannende partij .
Patrick won glansrijk zijn partij tegen Myriam en mocht door naar de
volgende ronde.
Daarna won hij nog een partij en hoorde daardoor bij de beste tien,
want hij eindigde als zesde en mocht een mooie herinnering mee naar
huis nemen.
Paul zette onze jeugdspelers nog in de bloemetjes want wij kunnen
trots zijn op onze jeugdspelers omdat zij toch maar weer goed
gepresteerd hebben.
Namens de biljartvereniging De Magneet bedanken wij Horna en
onze speciale dank gaat zeer zeker uit naar de wedstrijdleidster.

Met vriendelijke sportgroeten,
Paul Mans

Tussen twee stoelen in de as zitten.
(Geen van de twee mogenlijkheden weten te bebruiken en daardoor
in een benarde positie te omen.)
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Jeugdclinic.

Op donderdag 24 maart j.l. is er weer een biljartclinic geweest voor
onze jeugdbiljarters in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.
Als jeugdleider (Paul Mans) heb ik alle jeugdleden van de Magneet
hiervoor opgegeven aan Dirk Snip, de organisator van deze clinic en
organisator van de Nationale Bekerfinale Teams. (23 – 26 maart)
Bij loting is bepaald welke jeugdige spelers deel mogen nemen aan
deze clinic. 3 Magneters, te weten: Linda Mans, Wesley de Wildt en
Jeroen Stoops werden uit de vele inzendingen ingeloot en hebben
inmiddels aan deze clinic deelgenomen. De biljartinstructie werd
gegeven door de topbiljarters Dick Jaspers uit Nederland, Eddy
Leppens uit België, Torbjörn Blomdahl uit Zweden en Marco Zanetti
uit Italië.

Bij het uitkomen van dit clubblad vond dit mooie gebeuren plaats en
in ons volgend clubblad kunt U lezen hoe onze Magneters deze clinic
hebben ervaren.

Paul Mans.

De een scheert de schapen, de ander de varkens.
(De een heeft de wol (voordeel), de ander waardeloos varkenshaar
(nadeel).
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Mag ik mij even voorstellen?
Hallo allemaal,

Mijn naam is Nancy Daan. Ik ben 17 jaar, maar wordt
2 april 18. Ik woon in Heemskerk. Ik volg de
opleiding SPW3 1e jaar, maar ben aan het kijken of ik
niet naar SPW4 2e jaar kan gaan. Na deze opleiding
wil ik naar de PABO gaan. Mijn droom is om
dolfijnentrainster te worden. Ook heb ik ervoor
gekozen om later misschien op een dovenschool te
gaan werken, omdat het er denk ik niet inzit dat ik ook
echt dolfijnentrainster kan worden en dan is het doven
en slechthorende onderwijs een hele goede 2e keuze.

Ik ben op biljart gegaan, omdat ik open sta voor nieuwe dingen en ik vind
dat biljart voor mij echt een uitdaging is, omdat ik het een vreselijk
moeilijke sport vind. Ik vind het bij De Magneet erg gezellig en hoop nog
erg lang plezier in biljarten te hebben. Ik heb naast biljart nog een heleboel
andere hobby’s. Zoals: zwemmen, zingen, skaten, computeren, op mijn
scooter rijden en uitslapen. Maar mijn allergrootste hobby is Colorguard.
Nu zullen jullie waarschijnlijk denken “ Colorguard, wat is dat nou weer?”.
Ik zal proberen om het kort uit te leggen.
Colorguard is een sport waarbij je vlaggen, rifles en sabels gebruikt. Met
deze dingen maak je allerlei bewegingen en doe je verschillende gooien.
Colorguard heeft ook Nederlandse kampioenschappen, dit heet
Winterguard. Je maakt dan op mechanische muziek een show en daar reis
je Nederland mee door. Eigenlijk kan ik uren volpraten over wat colorguard
is, maar ik stop nu met mijn uitleg. Voor meer informatie kun je kijken op:
www.colorguard.org/nl.
Ik doe voorlopig nog niet mee aan wedstrijden bij biljart, omdat deze vaak
tegelijkertijd zijn met een Winterguard – wedstrijd en omdat ik vind dat ik
eerst een stuk zelfverzekerder moet zijn als ik aan het spelen ben.
Afwachten maar wat de toekomst brengt.
Ik hoop dat jullie nu een beetje weten wie ik ben en wat mij bezig houdt en
als jullie nog iets van mij willen weten kun je dat altijd vragen.

Groetjes van Nancy Daan.

Een pilarenbijter. (Een huichelaar of schijnheilige)
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Hallo, Ik wil mij zelf even voorstellen.

Ik ben Thijs de Vries, en ben 13 jaar oud, ik ben
geboren in Heemskerk. Ik zit op de TSV
(Technische School Velsen) in IJmuiden daar heb
ik het wel naar mijn zin, mijn eerste keus is om
elektricien te worden.

Ik ben de jongste van een gezin van 4 jongens en 1 meisje.
Mijn grootste voorbeeld was mijn opa (Jan Burger), maar helaas is
hij overleden. Mijn oom zit ook op biljarten en wel op de
woensdagavond (Wim Burger).
Mijn hobby’s zijn computeren en ik knutsel erg graag. Dat mijn opa
en oma er nog waren ging ik iedere zaterdag naar ze toe om klusjes
in hun huis te repareren. Ik help mijn oom Wim nu ook met
buitenfoto.nl wat heel leuk is.
Ik zit nu ongeveer al vanaf oktober 2004 op de club (vrijdagavond),
daar is het altijd heel gezellig. De heren Keus, Mans en Bregman
doen het ook erg leuk.
Ik ga elke vrijdagavond graag op mijn fiets naar de vereniging toe, en
ik wist niet dat het zo leuk was. Ik hoop er nog lang van deze club te
mogen genieten.

Vriendelijke groeten,
Thijs de Vries
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy

1 Lenaers, P 17 45 176 340 0,51 5 1,57

2 Mans, L 16 36 311 384 0,80 9 1,53

3 Verduin, P 17 36 318 408 0,77 6 1,46

4 Vries de, T 14 34 120 246 0,48 6 1,28

5 Lenaers, J 16 34 210 387 0,54 5 0,78

6 Mans, R 17 34 404 518 0,77 6 1,08

7 Wildt de, W 17 27 702 421 1,66 14 3,83

8 Kranendonk, L 17 26 402 436 0,92 9 2,23

9 Duivenvoorde van, Y 17 26 451 456 0,98 8 1,60

10 Sinkeldam, R 17 26 181 362 0,50 5 0,90

11 Warink, W 17 23 510 456 1,11 12 1,85

12 Stoops, J 16 22 366 466 0,78 10 1,16

13 Wezepoel, T 16 21 405 369 1,09 8 2,12

14 Kranendonk, M 17 19 235 465 0,50 5 0,85

15 Nijhuis, A 15 18 307 417 0,73 6 1,36

16 Daan, N 16 14 92 395 0,23 9 0,47

17 Wezepoel, P 17 12 267 451 0,59 7 1,00

18 Nijhuis, F 17 8 346 451 0,76 7 1,45

Stand van de vrijdagavond (jeugd) op 9 maart 2005

Het varken trekt de tap uit.
(Het is met tappen gedaan, of: De zaken van de waard gaan slecht.)
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Aannemersbedrijf ASSEMA
Gooilanderweg 49

1948 RD Beverwijk

* Helaas is er nog geen logo.
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Transportbedrijf A. Schoehuijs
Artifo Fotografie

A. Jager Planologisch Adviesbureau
Zuidervaart Woningstoffering

J. Beerman Projectstoffering
Horecaproducten Bouwhof B.V.

Bruins B.V. Installatie
Hoorn deVos Metselaar en Sturop

Verkeersschool Jaap Klingeler
John Groot Reclame

Konditorei W. Koelman
Slagerij Theo de Roode

Ateckloes
Assema Aannemersbedrijf

IJssalon snackbar Oase
RABOBANK

Sprengers B.V. Electrotechniek
Aannemersbedrijf J. vd. Kolk

Severijnse Dakbedekkingen
Bloemsierkunst ILSE

Dames en Herenkapsalon v. Tunen
Cafè Restaurant Nijman

C.J. Baars Aannemersbedrijf
Bevrachtingskantoor Frans Lute

Sport en tenniscentrum Uitgeest

Alle sponsors - adverteerders bedankt


