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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 De Hoven 4

Wim 1965 BG Heemskerk
: 0251-234998

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: vacant

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: F. Sinkeldam Walenburg 3
Frank 1965 WD Heemskerk
: 0251-208969

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Wedstrijdleider / jeugdleider: Frank Sinkeldam

Begeleiders en/of trainers: Frank Sinkeldam, Joop Roelands,
Piet Liefting.
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Beste Clubgenoten,

Het is alweer enige tijd geleden dat George om
privé redenen zijn hobby( P.R. man) stop zette.
Nu na 5 maanden zijn er toch weer vooruitzichten
Dat we weer een clubblad kunnen presenteren,
gemaakt door Sixtus Jorritsma en zijn geliefde Henriëtte van Dam,
daarnaast hebben enkele leden van de clubavonden zich bereid
gevonden zich hier voor in te zetten.
Als voorzitter wens ik deze mensen heel veel succes
met het maken van het clubblad en hopelijk doen zij
dit graag met plezier voor een lange periode.
Nu zou het natuurlijk heel mooi zijn als zich uit onze
meer dan 100 leden tellende vereniging ook nog
een penningmeester op zou staan, zodat we dit met de
Jaarvergadering bekend kunnen maken.
Verder zouden wij het als bestuur fijn vinden als sommige
mensen zich iets positiever op zouden stellen als er veranderingen
zijn binnen de vereniging en dit niet gelijk af te geven op ons.
Wij zijn er voor jullie, alleen zul je het toch met z’n allen
moeten doen.
Wij geloven er dan ook in dat zo’n mooie biljartclub op een
leuke en sportieve manier draaiende te houden is.
Verder wens ik een ieder veel biljartplezier en hoop jullie
Allen graag te zien op de jaarvergadering, zodat we met
Zoveel mogelijk mensen duidelijke afspraken kunnen maken.

Groetjes,
De Voorzitter: Wim Koelman.
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Van de secretaris.

Geweldig dat er weer een clubblad verschijnt en dat Sixtus Jorritsma
daarvan de aanjager is.
In december 2005 hebben de tweelingbroers Sander en Jeroen
Gosselink alsook hun maatje Dennis Ripke OBIS verlaten. Daarvoor
hebben de Magneters Lex Kranendonk, Anita en Floris Nijhuis het
lidmaatschap opgezegd. Rinus Wolke hield het ook voor gezien bij
OBIS
Op dinsdagavond draaien mee Jaap Ripke, John en Désiree Tiecken
en de nieuweling Jan Tuin. Jos Scheffer is teruggekeerd naar de
woensdagavond. Jammer dat Gerard Elst gemeend heeft zijn
lidmaatschap van OBIS op te moeten zeggen. Een zeer gewaardeerd
lid die het nodige voor OBIS heeft gedaan. Organisator KO-
toernooien, spreekstalmeester, wedstrijdleider en
activiteitencommissie. Bedankt, Gerard.
Woensdagavond heeft versterking gekregen in de vorm van twee
hoofdklassers Alex Völker en Willem Schermer. Daarnaast is het
nieuwe lid Ab Lenaers(veelvuldig deelnemer Plumbertoernooi) op
de woensdagavond volledig ingeburgerd.

Bestuursaangelegenheden
Door het tussentijds bedanken van Jaap Ripke(penningmeester) en
Paul Mans(jeugdleider) bestaat het bestuur nu nog uit 5 personen.
Henk Lammers en Greet Lammers vangen het extra werk van de
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penningmeester op. Vurig hoop ik dat wij op de ledenvergadering
(13 maart) een nieuwe penningmeester ten tonele kunnen voeren.
Het werk van Paul Mans wordt op uitstekende wijze gedaan door de
jeugdbegeleider Frank Sinkeldam met de onmisbare assistentie van
Jan Keus.

Biljartprestaties:

In oktober 2005 beleefde Joop Roelands op sportief gebied een
hoogtepunt. In het verre Emmen werd Joop kampioen van
Nederland 3e klasse kader(zie het lezenswaardige artikel van Joop
elders in dit blad).
Op districtsniveau werd Jan Lammers kampioen 5e kl. Bandstoten.
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijft het dit
seizoen niet bij die twee kampioenen(hoofdklasse libre etc.).

Teamcompetities …..

Het OBIS-Pearlteam(kopman Pieter Adrichem) en OBIS
Hypotheekvisie(kopman Jeroen Beentjes) zijn in een hevige strijd
gewikkeld om de 1e plek in de nationale kader-
Competitie(in poule 11) dan wel als pleister op de wonde een plaats
voor de playoffs(2, 3 en 4).
Elders in het clubblad leest daarover meer.
Ook de diverse OBIS-teams strijden in districtsverband om de titel.
OBIS 2(het oude Westfriese kaderteam(bestaande uit Joop
Roelands, George Jacet en Anne Jager) , aangevuld met Rob
Overdijk en Paul Visser) komt er dit jaar nog niet aan te pas.

Toernooiactiviteiten bij OBIS :

Bij het verschijnen van dit blad is het Plumbertoernooi al weer
achter de rug. Gezien de deelnemerslijst op prachtige raambiljetten
belooft het een interessant driebanden toernooi te worden. John en
Piet sterkte met de organisatie.
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Een maand later t.w. vrijdag 24 maart, zaterdag 25 maart en zondag
26 maart organiseert Jaap Ripke zijn sterk bezet OASE-
kadertoernooi. Ook dit toernooi “verdient”de nodige toeschouwers
of zoals u wilt biljartdeskundigen.

Jaarvergadering ……

Om de consumpties betaalbaar te houden is de prijs voor bier en
frisdrank al enige jaren gestabiliseerd op 0.80 euro. Vanwege
stijging van de kosten van inkoop kan deze prijs niet meer worden
gehandhaafd. Aan de jaarvergadering legt het bestuur uit waarom de
prijs van bier en frisdrank naar 1 euro moet. Inderdaad een forse
stijging van 25%. Maar gezien de gehanteerde consumptieprijzen in
de omgeving (in de niet commerciële sfeer) ligt OBIS op een
redelijk prijsniveau.

Anne Jager
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Van de redactie.

Het is al enige maanden geleden dat George onverwachts om prive-
redenen moest stoppen met het maken van ons clubblad.
Dit is een groot gemis voor onze vereniging, gezien de kwaliteit van
ons blad dat hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld.
George we zullen je allemaal missen.
We danken je daarom voor de tijd en de energie die de afgelopen
jaren in onze vereniging heb gestoken.
Mij is gevraagd zijn taak van hem over te nemen en ik zal mijn best
doen, om het blad zo goed mogelijk te verzorgen.
Gezien de omvang van het werk zijn er gelukkig enige vrijwilligers
opgestaan om me te helpen, zij zijn bereid om het actuele nieuws
van hun clubavond c.q. middag te verzamelen en mij toe te spelen.
U kunt als u bijvoorbeeld een P.K.heeft gespeeld een verslag bij hen
inleveren, of als u ander interessant nieuws weet.

Voor de maandagmiddag is dit: Sjaak Reuzenaar
Voor de dinsdagavond: Bert Looijenga
Voor de woensdagmiddag: Toon de Boer
Voor de woensdagavond: Jeroen Beentjes
Voor de donderdagavond: Wim van Tunen
Voor de jeugd: Jaap bregman
Voor het kaderteam: Jeroen Beentjes
Het archief-uit de oude doos: Henk Palm, onze archivaris.

Vindt u dat u het ook belangrijk vind dat er over uw
teamwedstrijden iets in ons blad komt laat dan iets van u horen.

Uiteraard kunt u mij ook rechtstreeks E-mailen, of kunt uw kopij
kwijt in de kopijbus bij de voordeur in de hal.

Sixtus Jorritsma.
E-mailadres:sjjorritsma@hetnet.nl
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Van de hoofdwedstrijdleider.

Overzicht van de diverse toernooien

Plumper Toernooi: Vrijdag 17-2
Zaterdag .18-2
Zondag 19-2

Wedstrijdleider:Piet van de Meij

OASE toernooi: Vrijdag 24-2
Zaterdag 25-3
Zondag 26-3

Wedstrijdleider: Jaap Ripke

Sponsor-Medewerkerstoernooi: Zondag 2-4

Wedstrijdleider: Henk Lammers

Teamcompetitie Vanaf 5-6

Wedstrijdleider: Toon de Boer.

Clubfinale: Zaterdag 2-9
Maandag 4-9
Dinsdag 4-9
Zaterdag 9-9
Zondag 10-9

Meer informatie Elders in ons clubblad



8

DE DONDERDAGMIDDAG RECREATIE

Een groepje van vijf oudere kaderspelers, die ver op hun retour zijn,
spelen op zeer ontspannen wijze iedere donderdagmiddag 125 kader
Caramboles tot ten hoogste 20 beurten.
Er wordt wat gelachen en wat gepraat en er wordt een z.g.n.
wintercompetitie gespeeld, waarbij geen matchpunten worden
verdiend en de stand op moyenne wordt bepaald.
De oude kaderknarren (kader) plaatsen.
Kom eens even langs.

Stand tot heden: 26 januari 2006.

1. Gert Sneekers algemeen gemiddelde. 6.49 uit 8

2. Anne Jager 5.33 uit 9

3. Jaap Bregman 5.06 uit 7

4. Freek Kras 4.82 uit 10

5. Rob Overdijk 4.52 uit 4

Gezegde:
De gewoonte wordt een tweede natuur.

J.Bregman
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT: 1APRIL
EN WEL OP DE VOLGENDE WIJZE:

*IN DE GELE KOPIJBAK IN DE HAL VAN ONS CLUBGEBOUW.
*OF: MAILEN: sjjorritsma@hetnet.nl
*OF: PER DISKETTE OF CD-ROM (IN DE GELE KOPIJBAK)
*OF: PERSOONLIJK OVERHANDIGEN.
*OF NAAR: S.J. JORRITSMA

DENDERSTRAAT 17
1966 TD HEEMSKERK
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5e Plumber
Driebanden

Dit toermooi zal worden verspeeld op:

Vrijdag 17 februari 2006, alleen de avond, aanvang 19:00 uur
Zaterdag 18 februari 2006, dag en avond, aanvang 11:00 uur
Zondag 19 februari 2006, alleen de middag, aanvang 12:00

uur
Zaterdagavond zal er een feestavond worden aangeboden

met medewerking van een in de regio zeer bekend live artiest

In de lokaliteit van: BV OBIS, Kerkweg 64A,
1961 JE Heemskerk

Tel: 0251 – 243458

Jan Viskil Santpoort Extra klasser
Pieter Adrichem Heemskerk Extra klasser
Gerard Zomer Velsen-Noord Extra klasser
Gregory Bolten Heerhogowaard Extra klasser
Marcel Versluis Heemskerk Hoofdklasser
Ab Lenaers Beverwijk Hoofdklasser
Hans Weijers Heemskerk Hoofdklasser
Rob Koning Alkmaar Hoofdklasser
John Bottelier Spaarndam Hoofdklasser
Wil v/d Braak Haarlem Hoofdklasser
Bert Naus Haarlem 1ste klasser
Jan Martens Velsen-Noord 1ste klasser
Cees Groenland Castricum 1ste klasser
Piet van der Meij Heemskerk 1ste klasser
John Tiecken Heemskerk 1ste klasser
Michel Ales Heemskerk 1ste klasser

Wedstrijdleider; P.v.d.MEI
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Deelnemerslijst

Jan Viskil 1,000 50
Gregory Bolten 1,000 50
Pieter Adrichem 1,000 50
Gerard Zomer 1,000 50
Marcel Versluis 0,950 45
Ab Lenaers 0,825 40
Hans Weijers 0,825 40
John Bottelier 0,725 35
Wil van der Braak 0,725 35
Rob Koning 0,725 35
Bert Naus 0,650 32
Jan Martens 0,650 32
Michel Ales 0,650 32
John Tiecken 0,600 32
Piet van der Meij 0,600 32
Cees Groenland 0,600 32

Poule-indeling
Poule A Poule B
Jan Viskil 50 Gregory Bolten 50
Pieter Adrichem 50 Gerard Zomer 50
Marcel Versluis 45 Ab Lenaers 40
Hans Weijers 40 John Bottelier 35
Wil van der Braak 35 Rob Koning 35
Bert Naus 32 Jan Martens 32
Michel Ales 32 John Tiecken 32
Piet van der Meij 32 Cees Groenland 32

Moyenne-intervallen Car KNBB-comp. Car interval lager
0,500 – 0,550 30 27
0,550 – 0,600 32 30
0,600 – 0,700 35 32
0,700 – 0,800 40 35
0,800 – 0,900 45 40
0,900 – 1,000 50 45
1,000 en hoger 55 50
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Eindstand 1ste periode
woensdagavond

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

1 Guldemond, M 10 29 1800 126 14,28 170 45,00

2 Limmen, J 11 25 628 219 2,86 15 4,28

3 Liefting, C 10 20 1335 191 6,98 49 11,66

4 Ripke, D 11 17 536 194 2,76 25 5,45

5 Visser, P 12 17 947 199 4,75 37 12,50

6 Mol Jh, J 11 17 1127 201 5,60 34 9,16

7 Liefting, P 10 17 1734 141 12,29 97 25,00

8 Hooff, v, C 9 16 2103 110 19,11 117 41,66

9 Keus, J 9 15 375 148 2,53 12 3,33

10 Roelands, J 8 14 1152 114 10,10 119 25,71

11 Tiecken, D 7 14 312 158 1,97 9 2,50

12 Veldt, V 6 13 1458 89 16,38 129 31,25

13 Beentjes, J 10 12 2324 141 16,48 76 20,83

14 Henneman, M 12 11 1590 212 7,50 60 15,00

15 Groot de, N 9 10 717 174 4,12 31 6,47

16 Burger, W 10 10 857 213 4,02 31 9,16

17 Versluis, M 8 9 1637 104 15,74 105 35,71

18 Gosselink, S 7 9 807 133 6,06 48 7,77

19 Sinkeldam, F 8 8 903 114 7,92 73 21,25

20 Strik, S 6 8 678 100 6,78 35 9,37

21 Ripke, J 4 7 724 72 10,05 99 14,28

22 Tiecken, J 5 6 457 105 4,35 30 5,78

23 Jacet, G 8 6 846 136 6,22 101 20,00

24 Beers, P 4 4 271 70 3,87 25 5,00

25 Jager, A 7 4 708 135 5,24 59 8,33

26 Lenaers, A 2 0 98 39 2,51 20 0,00

27 Gosselink, J 0 0 0 0 0,00 0 0,00
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Woensdagavond perikelen

Het clubblad wordt weer opgestart dus direct weer het verzoek om
een stukje van/over de woensdagavondclub.

Genoeg te melden over het laatste halfjaartje denk ik, al heb ik er
geen rekening mee gehouden dat er een stukje moest komen voor
februari. Dus nu even snel iets uit het hoofd.

Allereerst de personele bezetting: 6 afmeldingen en evenzoveel
aanmeldingen in een (ruim) halfjaar mag best veel genoemd
worden. Allereerst kwamen Cock van Hooff en Mark Henneman de
clubavond versterken, Cock als kadrist en Mark als hoofdklasse
libre zijn weer een mooie aanvulling op het niveau van de
clubavond. Dan in oktober wat onrust over Jaap Ripke, dat verhaal
mag bekend zijn neem ik aan. Hij heeft er toen voor gekozen de
woensdag te laten voor wat het is, ik heb begrepen dat hij zich
inmiddels op de dinsdag heeft aangemeld. Ab Lenaers kwam toen
de avond weer aanvullen. Ab, een bekende vanuit het Plumber-
toernooi, is weer begonnen met libre om de concurrentie met zijn
zoons aan te gaan. Tot zover gaat het elke week een beetje beter en
hij begint zich al aardig op zijn plaats te voelen. Eind december
kwamen er nog een 3-tal afmeldingen bij, te weten Dennis Ripke en
Sander en Jeroen Gosselink. Direct konden we de wachtlijst weer
legen, Willem Schermer en Alex Völker hebben de overstap vanuit
Castricum gemaakt. Nogmaals 2 goede libristen erbij, het kan niet
op. Tot zover gedragen ze zich ook in de sfeer van de clubavond, al
kan dat ook tijdelijk zijn i.v.m. hun ballotageperiode…? Al met al
stijgt het algemene niveau op de avond naar een fraaie hoogte, wat
natuurlijk van oudsher ook de bedoeling van de woensdag is
geweest. Echter door het stijgende niveau voelde Desiree zich
biljarttechnisch wat minder thuis op de woensdag, wat er toe leidde
dat zij zich samen met John op de wachtlijst heeft laten plaatsen
voor de dinsdag. Begrijpelijk, je wilt toch de kans krijgen om aan
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biljarten toe te komen. Door meer hogere spelers op de woensdag
wordt de kans op korte partijen natuurlijk alleen maar groter. Dit
alles kwam in een stroomversnelling door wat afmeldingen én de
terugkeer van Jos Scheffer naar de woensdag. Alle wijzigingen zijn
op onze clubavond keurig van tevoren gecommuniceerd, een week
voor de “ruiling” heeft John Tiecken ook zelf nog even het woord
genomen om hun stap duidelijk toe te lichten. Zo voorkom je scheve
gezichten door onbegrip en/of roddels. Zo gaan wij tegenwoordig
met elkaar om, nooit gedacht dat de woensdag daarin nog eens een
voorbeeldfunctie zou krijgen…

Dat was het even voor de mutaties in het ledenbestand.

Kampioen van het eerste rooster is overtuigend geworden: Martin
Guldemond. Een heel sterk eerste halfjaar, beloond met de plaatsing
voor de clubfinale. 2e is geworden Jos Limmen, hij mag aan het
einde van het seizoen de barrage spelen tegen de nr2 van het 2e

halfjaar.

Tussen kerst en oud&nieuw werd er nog even een feestavondje
georganiseerd. Diverse spelletjes, hapjes en drankjes zorgden voor
een gezellige avond en het bleef nog lang onrustig bij OBIS

Tot slot wil ik nog even een woordje richten aan ridder Jaap. De
laatste tijd is hij weer veelvuldig aanwezig op de clubavond en
draagt daar zijn steentje bij met tellen en schrijven. Je hoort er wat
mij betreft nog altijd wel bij, dus zolang we die biljartbal van
1,5meter nog niet hoeven te bestellen, ben je van harte welkom
Jeroen
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Eindstand 1ste periode

dinsdagavond

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

1 Meij van de, P 25 54 1602 477 3,35 29 8,62 92,86

2 Scheffer, J 26 54 3679 516 7,12 48 14,80 95,60

3 Fatels, P 26 50 865 559 1,54 13 3,70 89,91

4 Beentjes, K 26 50 1751 555 3,15 34 4,50 93,53

5 Ruijter de, R 25 47 798 518 1,54 11 3,08 86,27

6 Lammers, H 26 47 1894 581 3,25 21 4,61 87,76

7 Mol S, S 25 46 1234 496 2,48 20 4,90 91,40

8 Mantel, A 26 45 1213 538 2,25 16 6,11 84,82

9 Welp, C 26 44 730 547 1,33 14 4,00 87,74

10 Koelman Jh, J 24 44 1702 484 3,51 28 7,27 88,64

11 Koelman B, B 26 43 663 641 1,03 8 2,15 91,07

12 Bruins, G 26 43 851 601 1,41 9 2,31 88,46

13 Bart, R 26 37 1989 496 4,01 34 9,00 77,27

14 Heer de, C 23 35 2378 455 5,22 47 8,00 86,15

15 Aardenburg, J 26 35 1003 552 1,81 18 2,81 85,72

16 Lammers, B 26 35 1135 593 1,91 19 3,00 85,59

17 Snijders, P 24 34 1095 540 2,02 15 3,85 84,49

18 Harlingen van, B 19 33 798 407 1,96 20 3,26 85,71

19 Pettinga, W 24 31 473 527 0,89 8 1,33 82,11

20 Beentjes, B 23 31 794 502 1,58 16 2,27 84,19

21 Duyn,E, E 24 29 1425 531 2,68 21 4,92 86,05

22 Koelman, W 26 26 1269 586 2,16 20 3,86 84,15

23 Elst, G 24 25 793 568 1,39 10 2,22 82,60

24 Glorie, T 19 21 396 415 0,95 7 1,35 77,19

25 Wolke, R 14 16 195 363 0,53 5 0,94 77,38

26 Beentjes, E 23 15 881 525 1,67 11 3,18 75,10

27 Looijenga jr, B 19 9 767 375 2,04 18 5,27 69,60

28 Schoehuijs, G 13 9 412 298 1,38 11 1,95 73,70
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Donderdagavondnieuws.

Vanuit de donderdagavondploeg is het natuurlijk een
vanzelfsprekendheid om het lid, dat uit eigen gelederen komt en de
zware taak op zich heeft genomen om ons schriftelijk van al het
biljartnieuws te voorzien, van kopij te voorzien.
Laten we hem met zo velen niet laten zakken en heb je iets, dat de
moeite waard is, te melden; meld het Sixtus.
En mooi moment is daarvoor aangekomen, omdat zojuist de eerste
helft van de competitie is voltooid. Ietsje later dan de collega’s van
de andere avonden omdat wij door allerlei oorzaken nogal wat
donderdagavonden hebben moeten inleveren. Na de laatste
schermutselingen op 12 januari, waarbij uiteraard ieder zijn best en
sportieve plicht deed was degene, die rechtstreeks de clubfinale mag
spelen bekend. Wedstrijdleider Jaap Wijte kon daartoe Piet Karsten
welverdiend in de bloemetjes zetten. Vóór de laatste ronde stonden
er 3 spelers op de tweede plaats. Hein v.d. Laan verloor,
H.Welboren sr. won en Marcel Smit won ook maar met een beter
gespeeld percentage.
Hij mag in de play off om de derde finaleplaats te kunnen verdienen.
Voor de volgende periode staat alles weer op scherp en onder de
strakke doch goede leiding van Jaap maken we er weer een gezellige
boel van.
Als groep mogen we dan niet klagen over de mensen, die dit
mogelijk maken.
Maar…..een goed spreekwoord zegt; vele handen maken licht werk.
Het komt dan ook soms voor dat te weinig mensen te lang in de
bediening lopen.
Ik kan u vertellen, dat zoiets niet prettig is en vertrouw er op, dat
deze groep binnenkort uitbreiding zal krijgen. Stel je beschikbaar,
het is makkelijk werk, nog gezellig ook, maar het moet geen uren
achter elkaar duren. De bedienploeg rekent op u.
Voor het overige loopt het de donderdag op rolletjes,
W.v.T
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Waar gebeurd

Het betreft ons illustere lid Nico Mongeluzzi . .
Na de gebruikelijke fluitjes dacht hij de Muilmanslaan fluitend te
halen maar onderweg moest hij toch de geit een behoorlijk eind
verzetten. Tot overmaat van ramp realiseerde hij zich, dat hij
onlangs was verhuisd naar de Jan Ligthartstraat; toch wel een eindje
verder !
Het regende niet maar hij wilde toch graag droog thuis komen en
besloot in de bosjes onderweg zijn zwager een hand te geven. Een
krachtige straal was het gevolg, maar ook één op zijn rug en dat was
er een van een politielantaarn.
Openbaar wildplassen zei de diender en een bekeuring voor Nico
was het gevolg
We hopen voor hem dat hij dat maar gauw vergeet, want erg lullig
was het wel.
De moraal van dit verhaal ? Plas nog bij OBIS als je geld je lief is,
want je wordt minder rijk van dat buitengaats gezeik.

Commentaar van Hein:
Een natte broek is goedkoper en nog warmer ook.

Vraag van de redactie:
Hein heb je op dit gebied ervaring?

Gezegde:
Biljarten is een keu(rige) sport.
J.Bregman
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Zo maar wat:

Deze zomer waren wij weer op vakantie op een camping bij
Koblenz. De camping ligt bij het Duitse Eck, waar Rijn en Mioezel
samen komen. De Rijn gaat dan door naar Nederland.

Op een dag was ik met mijn kleinzoon Jordy van 6 jaar aan het
winkelen op de speelgoedafdeling van een groot warenhuis.
Na enige tijd werd ik aangesproken door een leuke Duitse dame.
Deze zei: “Kunnen sie klaarkommen”????

Enigszins verbaasd knikte ik van ja en wilde haar volgen.
Bijtijds bedacht ik, dat ze wat anders bedoelde dan wat ik dacht.

De Duitse dame was waarschijnlijk geen biljarter!!!

Groeten, Gerardus Bruins.
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Eindstand 1ste periode
donderdagavond

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

1 Karsten, P 28 61 1277 623 2,04 15 3,69

2 Smit, M 28 56 2155 550 3,91 45 10,37

3 Peggeman, W 28 56 1166 631 1,84 18 3,75

4 Welboren sr, H 28 56 1293 658 1,96 17 3,42

5 Kordenoordt, G 28 52 1155 674 1,71 10 2,87

6 Hageman, J 28 48 999 611 1,63 20 2,47

7 Lammers, J 28 47 1012 697 1,45 11 2,66

8 Wijte, J 28 46 3445 560 6,15 73 10,91

9 Roon van, W 28 46 1547 625 2,47 20 3,81

10 Roekens, J 28 44 1581 632 2,50 15 4,06

11 Reuzenaar, J 28 44 1110 671 1,65 12 3,14

12 Duivenvoorde, A 28 43 1161 621 1,86 16 3,26

13 Deen, J 28 42 848 616 1,37 18 3,27

14 Koper, H 28 41 971 693 1,40 11 2,66

15 Sinnige, J 28 40 992 669 1,48 12 3,00

16 Klingeler, J 28 39 796 625 1,27 10 2,76

17 Tunen van, W 28 39 1229 675 1,82 12 3,40

18 Weert van, W 28 38 1687 654 2,57 17 4,37

19 Smit, G 28 37 523 738 0,70 6 1,09

20 Sinnige, P 28 36 778 684 1,13 8 2,12

21 Welboren, H 28 35 1643 635 2,58 29 5,00

22 Limmen, P 28 34 579 739 0,78 6 1,30

23 Ham van den, R 28 33 914 668 1,36 14 2,66

24 Laan vd, H 28 32 557 746 0,74 12 1,08

25 Smit, D 28 32 1130 668 1,69 19 2,28

26 Wezepoel, L 28 32 827 709 1,16 11 3,00

27 Mongelluzzi, N 28 27 2175 685 3,17 28 5,00

28 Jorritsma, S 28 26 903 684 1,32 11 3,00

29 Palm, H 28 23 1122 671 1,67 12 2,75
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Oefening baart kunst
Marcel, ik heb je uitgekozen voor een interview, omdat je de laatste
jaren een flinke vooruitgang in je spel laat zien.
Laten we bij het begin beginnen.

Wanneer en hoe ben je met de biljartsport in aanraking gekomen?

Toen ik een jaar of twaalf was, kocht mijn vader een tafelbiljart.
Meestal in het weekend moest dan de halve huiskamer verbouwd
worden,en werd er met veel fanatisme door mijn vader, broer en mij
gespeeld. Meestal gingen we “honderden”(met blauwe bal), omdat
de kans dat je dan tenminste iets raakte het grootst was.
Later,in de staptijd, speelde ik regelmatig bij Café Nijman met
vrienden.

Hoelang en waarom ben je lid van OBIS?

Ik heb biljarten eigenlijk altijd al leuk gevonden, maar voetbal vond
ik nog veel leuker. Het is eigenlijk pas in me opgekomen om lid te
worden ,toen mijn vader met pensioen moest,en zich in wilde
schrijven OBIS was de meest logische keuze,omdat dit de enige
club in Heemskerk was. Ik heb anderhalf jaar op de wachtlijst
gestaan,en kon in april 1995 terecht op de donderdagavond.

De laatste paar jaar zijn je spel en je moyenne aanzienlijk
verbeterd,hoe heb je dat gedaan?

Ik was in de gelukkige omstandigheid, dat ik door de verhuizing van
OBIS een tafel over kon nemen voor een mooie prijs. Zelf woonde
ik net in ons nieuwe huis, en kon daar een tafel kwijt op zolder.
Ik wilde toen ook les gaan nemen, en kon terecht bij Piet Liefting in
mei 2001.
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Ik ben bij Piet begonnen,toen ik ongeveer 1.80 moyenne speelde en
net was gepromoveerd naar de derde klasse.
Na mijn eerste les ,had ik het gevoel,dat ik er helemaal niets van
kon,en volgens Piet klopte dat ook wel. Het eerste half jaar speelde
ik met moeite 1 moyenne, om vervolgens in oktober te promoveren
naar de tweede klasse met 2.81 moyenne. Aangezien ik geen
natuurtalent ben,heb ik hard moeten werken om mijn spel te
verbeteren.Ik speel nu rond de 4 moyenne,en ik denk dat het nog
wel wat hoger kan worden. Alle credit voor Piet,want dankzij zijn
lessen,en onuitputtelijke geduld was ik niet op dit niveau gekomen.

Hoeveel train en speel je wekelijks?

Ik heb 1 keer per week les, ongeveer 2/2.5 uur. Ik ben reserve op de
woensdagmiddag,en donderdag is mijn clubavond. Verder train ik
thuis op zolder gemiddeld 3 a 4 keer in de week een uur, anderhalf
uur. Soms meer, soms minder. Ik heb dit nodig om beter te worden,
en ik vind, als je les kan krijgen, moet je er ook de moeite voor
nemen om te trainen. Gelukkig vind ik het leuk om net zo lang op
bepaalde technieken of situaties te trainen, totdat het goed is. Dit is
af en toe vreselijk frustrerend,maar dat moet ik er dan maar voor
over hebben. Half werk levert me niks op.

Wat vind je het leukste of mooiste aan de biljartsport?

Eigenlijk alles. Ik speel graag,ik vind arbitreren prachtig,en ik vind
het ook leuk om te kijken bij anderen. Ik probeer naar zoveel
mogelijk finales te gaan, waar OBIS leden in zitten. Dit jaar ben ik
ook zeer regelmatig bij de kader teams wezen kijken,want dat zijn
toch de mensen,waar je de kunst het beste kan afkijken. Voor de rest
maakt het me niets uit,of ik bij ere klassers of vijfde klassers aan het
kijken of arbitreren ben. Ik vind dat plezier voor op staat,en het
fanatisme om te winnen en je best te doen,is op elk niveau hetzelfde.
Qua spel vind ik het technische gedeelte het mooiste,het is geweldig
om te zien, hoe sommigen de ballen alles kunnen laten doen wat ze
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in hun hoofd hebben. Ik vind het lessen bij Piet misschien nog wel
het leukste om te doen, want daardoor gaat mijn spel nog steeds
vooruit. Ik heb bewondering voor de manier waarop hij je de
oefeningen uitlegt en voordoet. Met allerlei slimme foefjes en een
hoop theorie laat hij je toch de oefeningen doen, zoals het hoort. Ik
weet niet waar hij het geduld vandaan haalt, maar ik vind het knap.
Zijn spel mag dan iets minder zijn geworden ,zijn kennis en de gave
om anderen beter te laten spelen, hebben nog niets aan kracht
verloren.

Houd je vrouw ook van biljarten,en heeft ze geen moeite met de
vele uren die je in je sport steekt?

Mijn vrouw Simone vindt het leuk, om naar biljarten te kijken, maar
heeft niet het geduld om het zelf te leren. Ze vindt het prima, dat ik
veel tijd in mijn hobby steek, zelf heeft ze er ook genoeg. Trainen
doe ik thuis, dus als ze me nodig heeft ben ik in de buurt.

Heb je nog andere hobby’s?

In de zomer ruil ik mijn keu in voor een hengel en ben ik regelmatig
aan de waterkant te vinden om een paar uurtjes te vissen.Verder
hebben we nog 2 prachtige Bouviers en 6 Cavia”s, waar ook een
hoop tijd in gaat zitten. Ik zit graag achter de computer,ik lees
veel,ik puzzel(Sudoku) ,ik kijk graag films,en we gaan regelmatig
uit eten of bij vrienden op visite.

Wat vind je van de clubavond? Is er nog iets voor verbetering
vatbaar?

Ik heb het erg naar mijn zin op de donderdag avond. Het is gezellig
,en we hebben natuurlijk een fantastische wedstrijdleider, die op de
een of andere manier met alle mensen rekening weet te houden. Het
mag dan een oude schoolmeester zijn, maar ik vind het knap. Er
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hoeft van mij niks veranderd te worden, want iedereen gaat goed en
gezellig met elkaar om.

Marcel Smit
-

Gezegde: Biljarters zijn net vissers, ze maken van hun gespeelde
serie de mooiste belevenis ter wereld

J Bregman
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BILJARTVERENIGING OBIS MAGNEET

UITNODIGING
VOOR ALWEER HET

ACHTSTE SNACKBAR OASE TOERNOOI

Vrijdag 24 maart 2006
aanvang 18.30 uur

Zaterdag 25 maart 2006 aanvang 10.00
uur

KOM DAT ZIEN KOM DAT ZIEN

Aan alle OBIS leden, kom eens langs en geniet van dit
prachtige kaderspel. Deze spelers zijn allemaal instaat om
een daverende serie uit de keu te toveren. Een serie boven de
100 of zelfs boven de 200 behoren tot de mogelijkheden.

De deelnemers zijn:

Jeroen Beentjes Pieter Adrichem
Joop Bijvoet Wil van den Braak
Vincent Veldt John Kitseroo
Piet Liefting Jaap Ripke
Siem Velthoven Cock van Hooff
Jan Vlieger Peter Boelhouwer
Hans Weijers Micha Tiecken
Marcel Versluis Cees Visser

Met vriendelijke sportgroeten,
Jaap Ripke
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De Woensdagdagmiddag
competitie

De deelnemende teams
G Kordenoordt v 023-5381660 Team (A)
D. Smit 0251-237694 Team (A)
P. Bosman 0251-238869 Team (A)

N. Mongelluzzi 0251-239653 Team (B)
H Welboren 0251-234139 Team (B)
B Ruijter 0251-241915 Team (B)

P Ruijter 0251-238330 Team (C)
J Pol v/d 0251-243121 Team (C)
H Elst 0251-244350 Team (C)

W Tunen v 0251-234647 Team (D)
J Sinnige 0251-237699 Team (D)
P Sinnige 0251-246046 Team (D)

B Lammers 0251-650385 Team (E)
G Bruins 0251-231870 Team (E)
C Munnik de 06-11135885 Team (E)

B Looyenga 0251-231252 Team (F)
W Roon v 0251-233685 Team (F)
C Mol 0251-230354 Team (F)

J Wijte 0251-235173 Team (G)
H Lammers 0251-232838 Team (G)
P. Limmen 0251-246045 Team(G)
C Terhorst 0251-242188 Team (H)
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Sj. Reuzenaar 0251-254441 Team (H)
J Lammers 072-5051440 Team (H)

P Snijders 0251-238629 Team (I)
R Rijke 0251-242388 Team (I)
P Koper 0251-234157 Team (I)

P. Gerrits 0251-243031 Team (J)
J. Jonkhof 0251-249205 Team (J)
N. Heemskerk 0251-234918 Team (J)

B. Egmond 0251-239329 Team (K)
G. Kuil 0251-211949 Team (K)
K. Baltus 0251-242346 Team (K)

H Palm 0251-242848 Team (L)
S. Jorritsma 0251-242125 Team (L)
H Laan v/d 0251-239036 Team (L)

Reserves:
M Smit 0251-245029
A Boer de 072-5052428
J. Keus 0251-240101
J Hageman 072-5052606
P Fatels 0251-235197
G Lagrand 0251-244350
J. Kuil 06-51056132
F Nijsen 0251-312359
N. Beentjes 0251-235899
B. Harlingen v 0251-320198

Wedstrijdleider: Toon de Boer.
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De woensdagmiddagcompetitie

25-1-2006 Stand:

Team (C) 167 18
Team (D) 164 18
Team (B) 159 18
Team (A) 151 18
Team (H) 117 12
Team (K) 111 12
Team (I) 110 12
Team (F) 108 12
Team (E) 106 12
Team (G) 103 12
Team (L) 103 12
Team (J) 96 12

Aanstormend geweld:

Hein en Marcel wisten hun partij in 11 beurten uit te maken.
Hein deed het die middag nog eens dunnetjes over in 15 beurten.
Ze hebben zich voorgenomen dit niveau vast te houden, dus
tegenstanders opgepast, maak uw buik al vast maar nat.
Sixtus.
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Districtsfinale 3e klas bandstoten

Met twee man van OBIS begonnen we op maandag 31-1.
Henk moest tegen G.Lute en won. Nico tegen J. Koelmanen ook
Nico wist te winnen.
In de 2e ronde wisten wij beiden ook de winst te pakken.
De derde partij verloren we allebei
Op zaterdagochtend moesten we weer aantreden Nico was nog niet
erg wakker.Hij verloor prompt in 16 beurten en had slechts 14
caramboles.
Henk verloor ook, maar wist toch 49 caramboles te maken.
In de volgende ronde moest Henk tegen de koploper H. Molenaar en
verloor in14 beurten, maar had toch 40 punten (moyenne 2,85).
Nico kon ook zijn partij niet in winst omzetten tegen A.Bot.

Dus we hadden allebei nog maar 4 matchpunten
De volgende partij moest Nico tegen Molenaar en zowaar, hij won
in 18 beurten en Molenaar kwam er 20 tekort.
Henk won van Bot in 20 beurten
De finale ging tussen Molenaar en Bot, beiden lid van D.V O. en in
12 beurten wist Molenaar te winnen.
Ook de beide OBIS-spelers moesten tegen elkaar om te strijden voor
de 2e plek. In de 19e beurt stond het 40 tegen 37 en Nico plaatste een
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eindschot van 15 caramboles en was in 20 beurten uit. Hierdoor
zakte Henk naar de 6e plaats.

Eindstand:
Pos naam prt pnt brt car moy h.s p.moy

1 H.Molenaar 7 12 365 122 2,99 14 4,58
2 N.Mongeluzzi 7 8 332 152 2,18 15 3,03
3 A.Bos 7 8 332 149 2,16 17 3,45
4 J.Koelman 7 6 347 148 2,34 12 3,66
5 T.Zentveld 7 6 319 154 2,07 15 3,43
6 H.Lammers 7 6 327 165 1,98 11 2,75
7 L.Duin 7 6 304 180 1,68 11 2,29
8 G.Lute 7 4 303 176 1,72 11 3,05
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Regiofinale bandstoten 5e klas d.d.3-4-2006

Gehouden bij biljartvereniging CULTURA te Andijk.

Geschiedenis vooraf:

Jan Lammers wist zich via de reservebank te plaatsen voor het
districtskampioenschap in Alkmaar.
In een sidderende finale wist hij zijn clubgenoot Sixtus Jorritsma te
verslaan (de winnaar zou kampioen worden) en verwees hem naar
de 3e plaats.

Op verzoek van de voorzitter ben ik met Henriette naar Andijk
gegaan en zij interviewde Jan.

. Hoe is het gegaan, Jan?

KLOTE.
En dan de rest van het verhaal, Jan vond het erg ver rijden maar de
verzorging was optimaal, ook de belangstelling was geweldig.
Ben en Henk (zijn broers) zijn vrijdag komen kijken.Zij waren niet
zo blij met de prestatie van Jan, Henk heeft nog aangeboden om het
Obis jasje aan te trekken en dan voor Jan te spelen. Dat is beter voor
de naam van de vereniging.
Op de vraag van mij waarom hij zo zuur keek, gaf Jan als antwoord,
dat hij vrijdag met de verloting een pot zure haring had gewonnen.
Jan gaf zelf aan dat er ook humor moet zijn in het verslag, is het zo
goed Jan.
Zaterdag was Jan Mol, de zoon van Cor aanwezig, als
wedstrijdleider Jan heeft gevraagd of hij daar mocht blijven slapen,
(Jan woont vlak bij) nou dat mocht niet want zijn dochter sliep thuis
en Jan bij de dochter in bed dat was toch echt de bedoeling niet.
Wel heeft Jan zaterdag een zeer goed verzorgde maaltijd genoten
En alweer prijs bij de loterij, een doos bonbons, nou Jan dat haalt de
zure smaak van de haring weer weg.
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Ook was Jan zeer tevreden over de arbitrage tijdens het toernooi.
Sixtus en ik hebben Jan zijn laatste partij bekeken en Jan had
gelijk, het was echt niks. Jan was zelf ook teleurgesteld, maar het
viel mij op, dat als hij een geintje maakte er ook weer een punt
achteraan kwam, dus Jan lachen maar.
Al met al was het daar toch erg gezellig en na de partijen kwam er
toch nog een loterij, Jan had zelfs daarin geen prijs.
Aan het eind van alles werden de spelers nog bedacht met bloemen,
wijn en een grote worst.
Wat schets mijn verbazing dat Jan ons niet eens uitnodigde om thuis
eens aan de drank en aan de worst te gaan, dank je Jan we zullen
nog eens een uur gaan rijden om jou te supporteren.
Jan heeft nog meer verassingen. We zijn op weg naar huis en staan
voor een stoplicht, plotseling wordt er op het raam geklopt, ik schrik
me rot en ja hoor Jan aan het raam, met de laatste uitslagen op
papier.
Het was een leerzame zondag.

Henriette.

Eindstand:

Naam pnt brt car moy h.s p.moy

1 Kramer .C 14 154 210 1,36 9 2,14
Timmerman .J.C 10 160 194 1,21 7 1,87
3 Krimpen .N. van 10 208 183 0,88 6 1,42
4 Schouten .N. 8 169 171 1.01 9 1,58
5 Dijkstra .H 8 201 184 0,91 7 1,30
6 Berg .W van de 4 150 142 0,95 8 1,76
7 Lammers .J.P. 2 202 126 0,62 8 0,65
8 Hoogeboom .C. 0 224 124 0,55 4 geen
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OBIS Nationale kampioen rijker

Kampioenschap van Nederland Kader 38/2 derde klas 21 t/m 23
oktober 2005 te Emmen

Sixtus, je kwam naar mij toe om te zeggen dat je het een leuk idee
zou vinden als er over bovengenoemd kampioenschap iets in het
clubblad zou komen te staan. En of ik dan maar even voor 1
februari naar je zou kunnen mailen. Kijk Sixtus; uw bevel is mijn
wens of was het anders?

De voorbereidingen op het kampioenschap beginnen met nationale
voorwedstrijden en daar presteerde ik eigenlijk redelijk op niveau
met zelfs een krappe promotie naar de tweede klas. Op de club ging
het ook steeds beter en dat resulteerde plots in een serie van 119.
Toen begon ik me toch wel een beetje zenuwachtig te voelen. Want
ja, als zo’n serie er zo maar uitkomt. Er werd al druk gespeculeerd
en sommige clubavondgenoten bedeelden mij al vooraf met de titel.
Ik vond het een hele belevenis en eer om aan het Nederlands
Kampioenschap te mogen meedoen. Dat gebeurt niet iedereen zo
maar. Ik heb mij niet echt ongemakkelijk gevoeld en mijn vriendin
heeft mij gesteund door er het hele toernooi bij te zijn; vijf dagen
Emmen blijven mij bij als een plezierige tijd met mooie
herinneringen.
We reden eigenlijk zo op de locatie van het te verspelen
kampioenschap af. Ik was een van de eersten; alleen John Titseroo
was er al. Ik zal jullie niet vermoeien met de uitslagen van de
verschillende partijen. Maar het prettige aan dit gebeuren was wel
de directe betrokkenheid van de vele OBIS leden en de
ondersteuning van mijn kinderen, mijn vriendin, mijn broer en
schoonzus en vrienden. De sfeer was goed, onderling geen
gekrakeel en er werd redelijk gehoor gegeven aan mijn verzoek om
het roken zoveel mogelijk te laten.
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Toen uiteindelijk de winnende voorlaatste partij de doorslag gaf was
de sportieve spanning er af en werd meteen minder gepresteerd;
maar de buit was binnen
Veel wachten op de uitslagen en de gebruikelijke plichtplegingen
deed ons drieën uiteindelijk op het schavot belanden en dat was toch
een heel bijzondere ervaring. Zeker toen opeens het Wilhelmus voor
mij ten gehore werd gebracht. Ik was er nog geheel niet op
voorbereid en stond nog rustig met de andere twee op het schavot
over het kampioenschap te praten. Fotografen legden enkele
glimlachende schavuitjes digitaal vast.

Zoals ik al zie, zijn wij nog enkele dagen extra gebleven. En op de
dag van het kampioenschap zelf zijn wij heerlijk gaan eten bij de
Italiaan in de buurt en daar werden wij verrast met het bezoek van
de voorzitter van de organiserende Emmense club. We hebben nog
heerlijk nagetafeld en bij het haardvuur enkele drankjes toe
genomen.
Daags erna hebben we het dierenpark in Emmen bezocht in een
druilerige sfeer, maar dat heeft geen moment de pret gedrukt. Op
een gegeven moment werd is verrassend gebeld door een
sportverslaggever van Het Noordhollands Dagblad, want zij waren
getipt door de lokale courant in Drente. Het interview is eigelijk
letterlijk in het Het Noordhollands Dagblad van 25 oktober 2005
weergegeven.

Terug op de clubavond kwamen clubavondgenoten naar mij toe en
feliciteerden mij, hadden krantenknipsels bewaard en kwamen mij
ingelijste foto’s aanbieden.
Al met al was het gezellig, fijn om mee te maken en een aanrader
voor iedere biljarter. Ik kan gemakkelijk praten, want ik heb het
meegemaakt.

OBIS vrienden bedankt voor jullie support en fijne foto’s.
Joop Roelands
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Iedere vrijdagavond bevolkt een groepje van 12 jongens en meisjes
onze biljartzaal.
Onder begeleiding van Frank Sinkeldam, Jan Keus en Piet Liefting
Als trainers proberen ze onze mooie biljartsport te promoten,
en spelen de magneters een echte clubcompetitie.
De resultaten van deze partijen worden op de computer door
Tom Wezenpoel nauwgezet geregistreerd en ziet u de stand tot 28
januari 2006.

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

1 Wezepoel, P 14 32 232 301 0,77 7 1,07

2 Wezepoel, T 13 27 329 317 1,03 15 2,80

3 Wildt de, W 13 24 619 335 1,84 16 2,80

4 Sinkeldam, R 13 23 220 302 0,72 9 1,42

5 Lenaers, P 13 22 181 321 0,56 5 0,85

6 Verduin, P 13 21 366 360 1,01 9 1,88

7 Vries de, T 14 21 173 306 0,56 9 1,50

8 Mans, R 12 18 323 302 1,06 9 1,93

9 Kranendonk, M 11 16 186 277 0,67 6 1,17

10 Lenaers, J 11 14 201 252 0,79 6 1,21

11 Stoops, J 10 14 209 254 0,82 7 1,42

12 Daan, N 10 14 96 273 0,35 4 0,50

13 Mans, L 13 13 242 357 0,67 6 1,19

14 Duivenvoorde L 12 12 316 287 1,10 8 2,12
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Het is een lijst van 12 deelnemers die nog wel aanvulling
kangebruiken.
Onze grote vereniging telt vele vaders en opa’s en misschien
zitten daar nog wel wat toekomstige Magneters bij !
(niet ouder dan 20 jaar !!)
Informeert u eens bij de jeugd (vanaf 10 jaar) of zij ook interesse
hebben om te gaan biljarten en kom eens bij de jeugd
binnenstappen.
U bent altijd welkom.

Sportgroetjes ,
Begeleiding J.B.C. De Magneet.

Jaap Bregman.
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regionale finale N/Z derde klasse libre jeugd

Wesley de Wildt 4e plaats

Na zijn voorwedstrijden in de Viaanse Molen te Alkmaar was
Wesley rechtstreeks geplaatst voor deze finale. De finale werd
gehouden in Zwijndrecht op 14 en 15 januari 2006.

Ik heb Wesley over zijn finale geïnterviewd en heb het volgende van
hem gehoord.

Op zaterdag 14 januari speelde hij de eerste partij tegen Jefferey
Bijl. Wesley had supporters mee: z’n vader, oom en tante en z’n zus.
Hij kon zich die eerste partij nog goed herinneren want het was z’n
beste partij.
Wesley speelde 4.00, hij ging in 20 beurten uit. Maar wat gebeurde
er? Op zondag kwam Jeffrey niet meer opdagen en telde de partij
niet meer mee voor de finale. De andere twee partijen van zaterdag
won Wesley ook.
De verzorging tijdens de finale was goed. De spelers kregen genoeg
drinken en er waren broodjes met kroket en frikadel en er was soep.
Rond een uur of 16.00 zat het er zaterdag op.

Nog iets geks meegemaakt Wesley?
“Ik was aan de beurt en mijn speelbal lag vast aan de andere bal. De
arbiter ging kijken, inderdaad vast en ze konden worden opgelegd.
Toen pakte ik zelf die 2 ballen, ongelofelijke fout, dus ik werd
afgeteld.
Wat een blunder, ik was de kluts kwijt.”

Zondag begonnen de wedstrijden om 11.00 uur. Wesley stond eerste
maar zijn beste partij werd geschrapt dus zakte hij naar beneden.
De 1e partij was tegen Hidde Lub. Die speelde goed en Wesley had
weinig kans.
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In de 2e partij tegen Mike Joosse (de latere kampioen) stond
Wesley ver achter maar hij maakte een serie van 24 en kwam weer
op schema. Hij moest er nog 5 maar helaas verloor Wesley de partij.
Tegen Jordy Biemans had Wesley weinig kans omdat Jordy zo goed
speelde.

Wesley kreeg met de prijsuitreiking een soort vierkant beeldje een
bos bloemen en de felicitaties van z’n moeder, vader , zus en oom.

Naam deelnemers Punten Caramb Beurten A. Moy P. Moy H.S.

1 Mike Joosse 8 384 120 3.20 3.63 24

2 Jordy Biemans 8 363 127 2.85 3.47 17

3 Hidde Lub 4 337 126 2.67 3.20 23

4 Wesley de Wildt 4 349 140 2.49 3.07 24

5 Walter de Haan 4 296 124 2.38 4.21 20

6 Jim van der Zalm 2 320 141 2.26 2.96 14



39

b.v. O.B.I.S. heeft een eigen mededelingenblad.

In november 2005 is het precies 32 jaar geleden, dat O.B.I.S. haar
eerste mededelingenblad publiceerde, door een ” Public relation-
man“ aan te stellen.
Een nuttig besluit, omdat onze sport niet genoeg naar buiten
gedragen kan worden. De grote pers is over het algemeen laks met
het opnemen van biljartnieuws en we kunnen niet genoeg in de
publiciteit komen.
Het mededelingenblad treedt natuurlijk niet naar buiten, maar zorgt
in de eerste plaats voor een beter communicatie in de eigen
gelederen en ook dat is bij een grote vereniging uiteraard zeer
belangrijk, omdat men een tekort persoonlijk contact heeft met alle
leden.
Het eerste nummer van O.B.I.S. zag er keurig uit en we kopen, dat de wens van voorzitter
Bregman in vervulling zal gaan en dat dit ” blaadje “ een lang leven beschoren mag zijn.

Wij hopen overigens, dat ons maandblad “ Entree“ niet te lijden gaat
krijgen van dit maandblad, want “Entree” is het clubblad van elke vereniging en
de club , die daar het meest gebruik van maakte was wel O.B.I.S. !

Wij verrouwen erop, dat de P.R.-man ook “Entree” in zijn
werkzaamheden zal betrekken, want ook dat is belangrijk voor het
bredere contact.
Veel succes!

Noot archivaris: Jaap, je kunt trots zijn, je wens is in vervulling gegaan.
En hoe! In de voorbijgaande jaren is er hard gewerkt

aan ons clubblad, dat gezien mag worden!

Bron: Entree, november 1973

Archivaris: Henk Palm.
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