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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 clubblad februari 2006 zag er qua lay-out als inhoudelijk
goed uit.
Sixtus bedankt voor het prima werk, ga zo door. Wij merken
allemaal dat jij er stevig boven op zit om het nieuwe clubblad
van april van biljartnieuws te voorzien.

Op sportief gebied is er weer het een en ander gebeurd:

Cock van Hooff behaalde een keurige 4e plaats in het
kampioenschap van Nederland kader 1e klasse.
De finale vond plaats in Olst. Vrijdag was Anne Jager, George
Jacet, Cees en Piet Liefting getuige van de eerste winstpartij van
Cock. Tot kwart voor zeven moesten zij wachten (klaverjassen,
beheerst drinken en eten en vooral veel ouwehoeren doodden de
tijd in café Ruimzicht) eer Cock aan de tweede partij kon
beginnen die hij helaas verloor.
Om half tien verlieten de supporters café Ruimzicht op weg
naar huis(140 km verderop).

In biljartcentrum Veldt werd John Mol ongeslagen
districtskampioen hoofdklasse, terwijl Martin Guldemond een
hele sterke tweede werd. Gefeliciteerd, jongens.
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In Haarlem (de eerste Haarlemsche Biljartacademie) werd John
alweer ongeslagen regiokampioen hoofdklasse met een
bovenmodaal gemiddelde van liefst 17.50.
Zondag 23 april kom ik in Winschoten kijken of het je ook lukt
kampioen van Nederland te worden.

Jeroen Beentjes plaatste zich knap met een gemiddelde van
28.57 als eerste voor het kampioenschap van Nederland
ankerkader 57/2 eerste klasse, welke finale bij de Horna in
Hoorn werd gespeeld van 31 maart tot en met 2 april 2006.
Eerste reserve
M. v.d. Tillaert werd kampioen van Nederland. Jeroen behaalde
enigszins teleurstellend de 5e plaats met 6 mp en ruim 20
gemiddeld. De veelvuldig voorkomende butages (volgens
kenners het niet goed doorstoten van de bal; volgens anderen
door de vochtigheid) drukten het toernooigemiddelde.
Door wegwerkzaamheden rond Alkmaar-Oost ontstonden
enorme files waardoor mijn autoreis naar Hoorn 1 ½ uur langer
duurde,waardoor ik slechts getuige ben geweest van de laatste
30 caramboles van Jeroen.

Vast staat dat het C1-team libre(teamleider Martin Guldemond)
districtskampioen is geworden;gefeliciteerd Martin, Marc,
John, Wim, Vincent en Nico.

Maandag 27 maart werd het OBIS Pearleteam
kampioen/winnaar van poule 11 van de nationale
kadercompetitie. Gefeliciteerd Pieter Adrichem, Marcel
Versluis, Cock van Hooff, Jaap Ripke en Piet Liefting. Het
OBIS Hypotheekvisieteam heeft zich geplaatst voor de play-offs.
Gefeliciteerd Jeroen Beentjes, Vincent Veldt, John Mol, Sjaak
Strik, Joop Roelands en Frank Sinkeldam.

Inmiddels zijn de twee grote toernooien, die jaarlijks bij OBIS
worden gespeeld, achter de rug.
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John Bottelier werd winnaar van het
driebandenplumbertoernooi door Michel Ales in de finale te
verslaan. Jaap Ripke versloeg Cock van Hooff in de finale van
het sterk bezette OASE-toernooi. De organisatoren van het
OASE-toernooi en het plumbertoernooi mogen terugzien op een
geslaagd evenement. Botteliers keu verdween in de nacht van
zaterdag op zondag en bleef spoorloos. Daarbij vergeleken is de
verdwijning van drie klokballen peanuts. Maar toch …..
Persoonlijk kijk ik uit naar de sponsor/medewerkersdag op
zondag 21 mei 2006 en uiteraard naar het Koelman-Klingeler
gezelligheidstoernooi dat 22 en 23 april a.s is gepland.
Het in ere herstelde J.P. Bregmantoernooi wordt gespeeld op 8
en 9 april.
Over het verloop van de op 13 maart j.l. gehouden
jaarvergadering leest u elders in dit clubblad een verslag van
secretaris Anne Jager.

Tot ziens,
Wim Koelman
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Een woordje van de redactie

Allereerst dank ik u hartelijk voor
de positieve reacties, die ik heb
ontvangen.Sommige waren met
een opbouwende kritische noot, om
de kwaliteit van ons clubblad te
verbeteren.
Dit heb ik dan ook uiteraard mee
genomen in deze uitgave.
Ik ben blij, dat ik door de leden
royaal ben voorzien van de nodige
kopij en hoop dan ook, dat dit voor
de volgende editie weer zo is.De

ingekomen stukken, c.q., verslagen waren zeker de moeite waard.

Diverse leden kwamen nog op de valreep met hun kopij.
Omdat ik nog niet zo handig ben met de computer en om van elk
stukje iets moois wil maken, vergt me dat nog al veel tijd.
Ik stel het op prijs, indien het niet anders kan, niet te lang te wachten
met het inleveren van kopij,
Ik kan dan m’n werk meer gespreid verrichten en hoef niet hele
dagen aaneen gesloten, achter de computer te zitten.

Sixtus.
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Van de hoofdwedstrijdleider.

Overzicht van de diverse toernooien

Sponsor-Medewerkerstoernooi: Zondag 2-4
Wedstrijdleider: Henk Lammers

K. en K. toernooi: Zaterdag 22-4
Wedstijdleider: Jaap Ripke Zondag 23-4

Finale Woensdagmiddagteams: Woensdag 26-4
Wedstijdleider: Toon de boer

Sponsor en medewerkerstoernooi: Zondag 21-5
wedstrijdleider: nog onbekend

Teamcompetitie: Vanaf 5-6
Wedstrijdleider: Toon de Boer.

Teamwedstrijden: Donderdag 1-7
Wedstrijdleider: nog onbekend

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

Meer informatie Elders in ons clubblad
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John Mol wint ongeslagen Hoofdklasse Libre

Na vorig jaar niet mee te hebben gedaan wilde ik dit jaar weer eens
meedoen, om te proberen, te promoveren naar de extra klasse, zodat
ik aan de voorwedstrijden Kader 38/2 mee kan doen.
Na in de voorwedstrijden al te zijn gepromoveerd, was deze finale
een toetje op de taart. Met maar liefst 3 spelers van OBIS, zou je
haast denken, dat de winnaar wel van ons moest komen.
BV Onder Ons uit Castricum organiseerde de finale Hoofdklasse
Libre bij de Gebr. Veldt. Deze locatie was lekker dichtbij en het is
er over het algemeen altijd erg gezellig. De Finale werd zoals
gewoonlijk geopend door Rob en na de plichtplegingen was het
Marieke de wedstrijdleiders die de partijen indeelde. Na een
afzegging op de laatste middag door Alex Volker wegens zeer
vervelende familie omstandigheden, moesten we verder met zijn
zevenen wat inhield dat ik als 1e geplaatst de 1e ronde vrij was.. De
eerste ronde leverde al direct een verassing op want Martin
Guldemond werd daarin verslagen door gastspeler Gerrit Piersma in
maar 13 beurten, wat zeer netjes was van Gerrit en een teleurstelling
voor Martin. Cees Liefting won in een matige partij van Peter o/d
Kelder, die wel nog een keurige serie van 89 op de tafel lag, maar
verder liet de oude rot het niet komen.Wil Beers was in 27 beurten
Marc Henneman de baas en dat was het eerste OBIS verlies. Ik was
vrij en moest dus even wachten voor de keu ter hand genomen kon
worden. In de 2e ronde kwam Martin sterk terug door in 13 beurten
Peter te grazen te nemen. Cees won van Gerrit in 20 beurten en
daarmee werd Gerrit direct weer met beide benen op de grond gezet
door Cees, die zodoende al 2 partijen gewonnen had. Ik zelf moest
aantreden tegen Mark en na een moeizame eerste partij won ik toch
in 19 beurten. Matig spel maar toch de punten. Wil was deze ronde
vrij. De 3e ronde op vrijdag bracht Mark zijn eerste overwinning en
wel op good old Cees in maar 12 beurten. Je wordt ouder Ceessie!!!
Peter moest deze ronde wederom het onderspit delven en wel tegen
Wil in 25 beurten. Ik moest tegen Gerrit en deze liet mij beginnen.
Dat had hij beter niet kunnen doen, want pas na 99 caramboles ging
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ik voor de eerste keer zitten. Uiteindelijk duurde het toch nog 14
beurten, maar was de 2e winst binnen. Martin was deze ronde vrij.
In de 4e ronde liet Martin zien, dat er terdege rekening met hem
moest worden gehouden, door in 11 beurten van Marc te winnen,
keurige partij. Ik moest aantreden tegen Peter en in de 2e beurt na
een serie van 101 van mijn kant, wist hij wat mijn bedoelingen
waren. In 12 beurten uit en Peter bedroefd achter latend. Wil wint in
16 beurten van Gerrit en is ook nog steeds een serieuze kandidaat
zonder verliespartij. Cees is vrij. Na 4 rondes is wel duidelijk dat er
qua moyenne 2 spelers duidelijk boven de rest uitsteken en dat zijn
Martin en ik. Het gat met de rest bedraagt 5 moy. n.l. In de 5e ronde
wint Martin van concurent Wil in maar 9 beurten, met een serie van
80 daarbij en geeft mij niet de kans, om achterover te gaan leunen.
Mark verliest in 22 beurten van Gerrit en is duidelijk teleurgesteld in
zich zelf. Ik moet tegen concurent Cees en ben geladen voor deze
partij, omdat ik weet dat dit een moeilijke tegenstander is.Maar in 8
beurten weet ik Cees van me af te schudden met een moyenne van
22,50. Heerlijk gevoel de broer van mijn mentor verslaan. Peter is
vrij. In de 6e ronde win ik in 14 beurten van Wil en ben nog steeds
ongeslagen.
Martin wint in maar 8 beurten van Cees, terwijl Cees ook zeer goed
speelt, maar toch tekort komt tegen de jeugd.
Gerrit verslaat Peter en deze blijft hierdoor nog steeds op de
hatelijke 0 punten staan.
De kaarten zijn hierdoor geschud en dat betekent dat Martin alleen
nog kampioen kan worden door mij te verslaan in de finale ronde,
want dan telt het moyenne en dat is van Martin iets beter. In de
laatste ronde wint Peter van Mark, waardoor de 0 weg is gewerkt.
Wil wint in 16 beurten van Cees en verovert de 3e plek hierdoor. In
de finale partij laat ik zien, dat het tussen de oren goed zit en wint
met veel machtsvertoon in 8 beurten van Martin en word ik
zodoende kampioen. Al met al een zeer geslaagd toernooi om de
districtstitel Hoofdklasse Libre. Mede door de uitstekende
verzorging van de Gebr. Veldt en de goede wedstrijdleiding van
Marieke, hebben we heerlijk gespeeld. Maar uiteraard ook de vele
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supporters van OBIS hebben ervoor gezorgd, dat ik de titel mee naar
Heemskerk kon nemen.
Rest mij niets anders dan te beloven, dat ik op de eerste plaats voor
mij zelf, maar absoluut ook voor OBIS, mijn beste beentje voor ga
zetten in de Regio Finale!!!!!!!

John Mol

Naam Car. Brt. H.S. Pnt. Moy.

1. J. Mol 1080 75 101 12 14.40
2. M. Guldemond 970 62 85 8 15.64
3. W. Beers 964 107 42 6 9.00
4. C. Liefting 809 92 66 6 8.79
5. G. Piersma 833 105 43 6 7.93
6. M. Henneman 862 116 53 2 7.43
7. P. o/d Kelder 724 123 89 2 5.88
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Van de secretaris:

Jaarvergadering 13 maart 2006 ……..

Vice-voorzitter Anne Jager spelde voorzitter Wim Koelman de
gouden OBIS-speld op zijn revers vanwege het 40-jarig
lidmaatschap van OBIS(sedert 1 augustus 1965). Waarderende
woorden waren Wims deel. De vergadering onderstreepte met
een daverend applaus deze OBIS-onderscheiding.
De zilveren speld, die Cor de Heer na het 25-jarige lidmaatschap
had verdiend, kon niet uitgereikt worden. Cor was verhinderd
de vergadering bij te wonen. Mannen, gefeliciteerd.
Vervolgens werd de winnaar van de teamcompetitie (team
Roelands), bestaande uit Joop Roelands, Remco Bart, Cees
Beentjes, Desirée Tiecken, Jan Sinnige en Piet Limmen
gehuldigd. Naar later bleek had het C 2-team, bestaande uit
Nico Mongelluzzi, Ben Looijenga, Henk Lammers en Jos
Limmen, dat districtskampioen is geworden, eveneens gehuldigd
moeten worden. Excuses daarvoor, volgende jaarvergadering
wordt dat in ere hersteld.
Naar aanleiding van jaarverslag van de secretaris vroeg Kees
Beentjes in welke wandelgang de secretaris gehoord had dat de
dinsdagclubavond weer in een rustig vaarwater terecht is
gekomen. Het was duidelijk te horen dat Kees bijzonder
ontevreden was; niet alleen vanwege de wijze waarop 3 leden
aan de dinsdag werden toegevoegd, doch ook op het
nietszeggend (inhoudelijk) antwoord van de secretaris. Ook
voorzitter Wim gaf toe dat de gevolgde procedure zeker niet de
schoonheidsprijs verdiende.
Over het financiele jaarverslag kwamen de tongen los.
Ed Beentjes constateerde dat er zonder meer verlies is gedraaid;
de teruggave van Ekotaks hoort niet gerekend te worden.
Hein van der Laan kon zich daarin vinden. Jaap Ripke
(ex-penningmeester) merkte op, dat post schoonmaakkosten 300
euro hoger ligt.
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Tenslotte behandelde Anne Jager de schriftelijke vragen van
Henk Palm, waarbij Henk verklaringen vroeg over:

- reservering 10.000 euro voor groot onderhoud biljarts en
feesten

- begroting 2006 (geen verhoging gas- en electraprijzen
toegepast)

- een te hoge kaspost
- te weinig sponsoractiviteiten.

Antwoord op deze vragen:
- er is afgesproken 2000 euro winst te behalen. Na de

jaarstukken van 2005 komt die winst op de balans voor
reservering in 2006.

- gasverbruik is minder geworden; electraverbruik blijft
tot nog toe stabiel.

- een dergelijke hoge kaspost kan wel eens voorkomen aan
het eind van de maand.
In de regel wordt het geld eerder naar de bank gebracht.

- sponsors haken af; nieuwe sponsors zijn moeilijk warm
te krijgen.

Uiteraard was Henk het niet eens met de antwoorden.
Omdat hij verder geen duidelijk hoorbare steun kreeg vanuit de
vergadering werd hiermee de discussie gesloten.

Na het fiat van de kascommissie(Ed Beentjes en Frank
Sinkeldam) n.a.v. het onderzoek bij de administrateur inzake de
boekhouding werd het bestuur décharge verleend.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Frank Sinkeldam en
Jeroen Beentjes met als reserve John Mol.
Statutair(wat een vreselijk woord) werden de penningmeester
en de barbeheerder, Piet v.d. Meij, weer voor 3 jaar benoemd.

Banc Koelman meldde zich aan, om Henk Lammers bij te staan
in het dagelijkse kassierswerk.
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Bij de behandeling van de begroting 2006 legde Piet v.d. Meij
klip en klaar uit waarom het glaasje bier en het glaasje fris in
prijs moeten worden van 0.80 euro naar 1 euro.

Ed Beentjes en John Mol vonden een verhoging van de prijzen
met 25% een forse.
Andere stemmen( Siem Mol en Bert Looijenga) gingen op om
eerst naar 0.90 euro te gaan. Een deel van de vergadering wilde
0.80 euro handhaven en de consumptieprijzen tijdens
toernooien naar 1.20 euro verhogen.
Uiteindelijk kon een overgrote meerderheid instemmen met de
verhoging van 0.80 naar 1 euro. De prijsverhoging gaat in 14
maart 2006.

Banc Koelman was het opgevallen dat er mensen achter de bar
komen, die daar niet horen. (Tussen de bierpomp en gebruiker
ontstaat een zwart gat).

Joop Roelands vroeg hoeveel biertjes normaal uit een vat getapt
kunnen worden.
Ron de Ruijter vond een computergestuurde pomp de beste
oplossing.
Piet v.d. Meij zal dit bij Heineken informeren; de leden krijgen
daarvan bij nieuwsbrief bericht.
Ook zal in overleg met de wedstrijdleiders een lijst van
barkeepers worden opgesteld, welke lijst in de bar onder
prijslijst komt te hangen. Het is dan voor ieder duidelijk welke
personen achter de bar mogen komen.
Ook werd afgesproken sociale controle te houden en elkaar
daarop aan te spreken

Wim van Roon wilde duidelijkheid over het afdekken van de
biljarts. Als er ’s morgens gespeeld is dan biljarts afdekken.



13

Als er in verhouding een korte tijd ligt tussen het gebruik van de
tafels en de volgende biljartactiviteit een korte tijd ligt, dan is
het afdekken van de tafels niet nodig.

Bert Looijenga gaat mee naar de districtsvergadering op 19 mei
a.s.

Van de rondvraag maakten gebruik Ed Beentjes, Kees
Beentjes, Piet Karsten, Siem Mol, John Mol, Bert Looijenga en
Joop Roelands.

Ed Beentjes krijgt desgevraagd van Piet v.d. Meij voor 1 april
een prognose van de barresultaten na de verhoging van 0.80
naar 1 euro van het bier en fris.

Kees Beentjes kreeg als antwoord van de voorzitter dat Henk
Lammers niet adequaat had gehandeld. Toch vond Kees dat er
een beleid voor het toewijzen van leden van de ene naar de
andere clubavond moet komen. Vastgesteld kan worden dat een
eerlijk en rechtvaardig beleid niet is te formuleren.

Piet Karsten vond dat er teveel barsleutels in omloop zijn. Het
antwoord van achter de bestuurstafel: daar zal aan gewerkt
worden.

Desgevraagd krijgt Siem Mol te horen dat de frisdrank blijvend
uit flessen zal worden ingeschonken.

John Mol pleitte voor meer respect t.a.v. personen die om
financiele reden niet of nauwelijks een rondje kunnen geven.

Bert Looijenga biedt zich aan voor barwerk. Joop Roelands lag
nog eenmaal uit wat onder sociale controle moet worden
verstaan.
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Over de fusieperikelen heeft Anne Jager een stuk opgesteld, dat
voor de vergadering aan een ieder is uitgereikt.
De vraag is: Waar wil OBIS naar toe als het district Alkmaar
wordt opgeheven?
Geografisch ligt het voor de hand dat OBIS kiest voor de
Zaanstreek-Waterland of de Duinstreek (Haarlem/bollenstreek.
Een overgrote meerderheid koos voor de Duinstreek.
Op de districtsjaarvergadering Alkmaar van 19 mei a.s. zal deze
keuze bekend worden gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

De secretaris
Anne Jager.
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Clubblad ja, clubblad nee…………

In 1980 werd de cent afgeschaft, in 1975 werd het dragen van autogordels
verplicht, in 1979 werd Jan Raas wereldkampioen wielrennen in
Valkenburg, in 1961 werden de eerste kinderpostzegels uitgegeven en in
1963 was de uitvinding van de vlaflip. Misschien weet u het allemaal niet
meer zo goed te herinneren? Of…………. toch wel?

Even dacht ik dat ons clubblad ook verleden tijd was geworden en in
hetzelfde rijtje zoals hierboven omschreven terecht zou komen.
De een kan het zich na een aantal jaren nog herinneren en de ander weet
niet eens meer van het bestaan van een clubblad af.
Daar moet je niet aan denken. Een gerenommeerde vereniging als de onze
kan toch echt niet zonder clubblad.

Jammer vind ik het nog steeds dat ik vorig jaar moest stoppen met het
maken van ons clubblad. Alle lofuitingen ten spijt. Het stoppen is
een beetje de overtreffende trap van een tegenvaller geworden en daar heb
ik even tijd voor nodig gehad om te verwerken.
Met groot genoegen heb ik vele uurtjes achter de computer doorgebracht
om een zo informatief en zo mooi mogelijk clubblad af te kunnen leveren.
Ik kijk met weemoed terug op de jaren dat ik het OBIS-blad mocht maken
en heb daar een heel fijn gevoel aan overgehouden.

Ik was blij verrast te horen dat er voor mij een opvolger gevonden was.
Alleen het clubblad van november 2005 hebben we moeten missen en dat
is niet onoverkomelijk gebleken. De schade is gelukkig tot een minimum
beperkt gebleven.

Tot slot wens ik mijn opvolger, Sixtus Jorritsma, veel wijsheid toe met het
maken van het OBIS-blad en vooral veel plezier. Het eerste clubblad van
Sixtus hebben we inmiddels kunnen inkijken en daaraan kan je zien dat hij
met veel enthousiasme een goede start heeft gemaakt.

Met sportieve groet,

George Jacet.
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De clubkampioenen:
1965: D. Sakkers 1986: W. v. Weert

1966: G. v. Stenis 1987 : M. Ales

1967: J. Looyenga 1988 : J. Scheffer

1968 : P. Baltus 1989. J. Scheffer

1969: J. Nijman 1990: J d. Wildt

1970 : J. d. Wildt 1991: H. Palm

1971: C. Langbroek 1992: R. Adrichem

1972: N. Tuyn 1993: P. Kops

1973: A. Böger 1994: S.Mol

1974: J. Scheffer 1995: W. Burger

1975: P. Beers jr. 1996: J. Scheffer

1976: P. Adrichem jr. 1997: J. Wijte

1977: J. d. Wildt 1998: A. Bouhof

1978: J. Looyenga 1999: J. Beentjes

1979: P. Adrichem jr. 2000: N.Mongelluzzi

1980: J. Ripke 2001: J. Ripke

1981: J. Ripke 2002: B. Lammers

1982: K. Beentjes 2003: G. Bruins

1983: G. Jacet 2004: J. Roelands

1984: J. Gerritsen 2005: S. Mol

1985: W. v. Weert

Wie wordt de kampioen van 2006?
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Maandagmiddagnieuws

Enige Korte berichten:

Sjaak Reuzenaar wist me enige opmerkelijke prestaties te melden,

Dat Jan Keus behoorlijk op schot was met een serie van 36
caramboles.

Huig van de Bent wist in 6 beurten zijn partij uit te maken.

Sjaak zelf wist het te presteren om in 25 beurten slechts 6 punten te
halen.
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Maandagmiddag 2e helft 05-06

Stand
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy % moy W R V

1 Bosman, 24 226 942 600 1,57 16 3,72 109,02 18 1 5

2 Gerrits, 24 215 969 599 1,61 15 2,93 103,69 14 2 8

3 Welboren H sr, 24 215 1166 610 1,91 17 3,11 99,55 14 0 10

4 Roon van, 24 204 1658 608 2,72 22 4,44 90,90 15 0 9

5 Bent van der, 23 203 1870 554 3,37 39 11,25 99,27 18 1 4

6 Brouwer, 24 203 795 620 1,28 12 1,90 97,14 14 0 10

7 Smit, 24 200 1095 597 1,83 14 2,78 95,53 13 1 10

8 Mol C, 24 199 1219 611 1,99 26 3,10 92,36 13 0 11

9 Kordenoordt v, 24 195 1203 659 1,82 15 2,26 84,51 7 3 14

10 Duivenvoorde,A 24 195 1250 642 1,94 16 2,69 103,56 11 3 10

11 Wildt de, 24 192 659 640 1,02 9 1,57 91,93 10 1 13

12 Glorie, 24 192 653 619 1,05 9 1,65 94,18 12 2 10

13 Weert van, 22 188 1653 559 2,95 24 5,66 92,40 12 3 7

14 Wijte, 22 187 2479 527 4,70 38 6,84 94,08 12 1 9

15 Lagrand, 24 187 603 646 0,93 10 1,63 89,75 7 4 13

16 Pol van de, 24 182 630 657 0,95 9 1,43 85,61 11 1 12

17 Looyenga, 22 176 1652 579 2,85 34 5,00 83,91 9 2 11

18 Ruijter P, 22 171 784 573 1,36 16 4,00 87,70 9 3 10

19 Ruijter B, 24 169 674 631 1,06 11 1,80 80,91 8 2 14

20 Keus, 22 155 1056 577 1,83 32 3,09 76,25 6 3 13

21 Reuzenaar, 20 151 749 532 1,40 11 2,13 83,80 8 1 11

22 Sinnige P, 20 146 577 512 1,12 8 1,52 85,37 9 0 11

23 Hienkens, 22 137 428 615 0,69 7 1,11 72,48 4 3 15

24 Deen, 20 128 642 532 1,20 11 2,04 71,83 7 1 12

25 Borst, 19 111 327 513 0,63 6 0,90 72,43 5 0 14

26 Lubbers, 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

27 Elst, H 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

28 Heemskerk, 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
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Cor, ik kwam je naam op de ledenlijst tegen en ontdekte dat je
op 1december 2005 precies 25 jaar lid was van onze vereniging
en stel het op prijs, dat je bereid bent om mee te werken aan een
interview.

Sixtus

Kan je je eigen even voorstellen voor de leden die je nog kennen,
(Leeftijd ,getrouwd ,enz ,enz.)

Mijn naam is Cor de Heer. Ik ben 55 jaar, getrouwd met Gerie en ik
heb 2 kinderen Linda en Paul.
Na ruim 38 jaar gewerkt te hebben bij PTT/TPG/TNT ben ik op 1
oktober 2005 in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van een
bijzondere VUT-regeling.
M.i.v. 1 februari ben ik op oproepbasis werkzaam bij Medictaxi.
Dit is een maatschappij die zich middels ligtaxi’s bezig houd met
repatriatie van patiënten van luchthavens en ziekenhuizen in binnen-
en buitenland.

Heb je ook nog andere hobby’s?

Mijn hobby’s naast biljarten zijn:
Paardensport:
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Ik ben lid van Hipppodromers ( een groep van 14 enthousiaste
paardenliefhebbers o.a. Cees Welp) en wij bezitten mome3nteel 2
harddravers nl. Right Side Up en Vinciennes.
Tennis:
Sinds 2 jaar ben ik lid van tennisvereniging Assumburg waar ik
samen met Banc Koelman regelmatig een partijtje speel.
Puzzelen en lezen en saunabezoek zijn mijn overige hobby’s.

Hoe ben je met de biljartsport in aanraking gekomen?

In mijn jeugd ging ik al met een vriend wekelijks in een van de
kroegen in mijn geboortestad Alkmaar biljarten.
Toen ik in 1967 bij PTT Post in dienst trad ben ik samen met mijn
vader lid geworden van de biljartvereniging “Postiljon”die een
onderdeel was van de personeelsvereniging.
Hier heb ik mij verder in de biljartsport ontwikkeld.
In die tijd heb ik veel geleerd van Rob Koning, onze huidige
districtswedstrijdleider (vooral het ruime spel).

In december 1980 ben ik door Jaap Ripke overgehaald om bij OBIS
te komen spelen . Ik ben gestart op de donderdagavond en ben na
enkele jaren overgestapt naar de dinsdagavond waar ik nog steeds
wekelijks mijn partijtje speel.
Ik speel momenteel op de dinsdag 38/2 daarnaast speel ik met
Marcel Versluis, Piet van der Meij en John Tiecken in een 3-banden
team.

Wat is je favoriete spelsoort?

Mijn favoriete spelsoort is bandstoten.Dit is ook de enige spelsoort
waarin ik bondswedstrijden speel.

Je sta geregeld achter de bar en ben je op meer fronten binnen de
vereniging actief, weet je misschien ook nog een paar leuke en
mooie momenten, die je zo te binnen schieten?
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Tijdens mijn 25-jarig lidmaatschap heb ik binnen onze vereniging
diverse functies verricht.
In de jaren 80 ben ik barbeheerder geweest en ik doe nog steeds
graag barwerkzaamheden. Tijdens voorwedstrijden en finales mag
ik, samen met enkele andere leden, de wedstrijdleiding verzorgen.
Ook zit ik nog met Banc Koelman en Frank Sinkeldam in de
activiteitencommissie.
Mijn mooiste biljartherinnering aan de afgelopen 25 jaar is het
Nationaal Kampioenschap Libre 2e klasse in Veenendaal waar ik op
de 2e plaats ben geëindigd.
Waar ik ook nog steeds graag op terugblik zijn de geweldige feesten
in het oude clublokaal bij o.a. het toernooi met Pieter Adrichem en
Hans Vultink.
Van woensdagochtend (opbouwen van de aanbouw en tribunes t/m
maandagmiddag de afbraak) een fantastisch en vermoeiend
evenement.

Ambieer je misschien ook nog wel een bestuursfunctie? De post van
penningmeester is momenteel vacant.

Ik ambieer mede door vermoedelijke onregelmatige werkzaamheden
geen bestuursfunctie. Ik vind dat het momenteel redelijk goed gaat
binnen de vereniging. Er zijn altijd wel strubbelingen maar dat kan
ook haast niet anders binnen een vereniging met zoveel leden.

Zou je iets bij de vereniging willen veranderen of verbeteren?

Wat verbetert zou kunnen worden is de communicatie en openheid
binnen de vereniging bijvoorbeeld het voorhangen van de wachtlijst
(Dit voorkomt wrevel en miscommunicatie).
Voor de rest vind ik dat wij blij mogen zijn dat er nog mensen zijn
die een bestuursfunctie willen verrichten en bergen tijd hier in
investeren.
Hiervoor mijn dank.
Cor de Heer.
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GELD:

Toen Alfred twintig jaar geleden met Sofie trouwde, kreeg deze van
haar ouders een aanzienlijk familievermogen mee. Sofie was in de
beginjaren zo verliefd dat ze geen oog had voor de realiteit.
Tegenwoordig denkt ze steeds vaker na over hun huwelijk.
Tijdens een echtelijke twist zegt ze dan ook: “Jij bent alleen maar
met me getrouwd omdat ik geld had.”
Alfred antwoordde heel verontwaardigd: “Hoe kom je daar bij? Ik
ben alleen maar met je getrouwd, omdat ik geen geld had.”
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5e Plumber
Driebanden

Toernooi

Een verslag van P. van de Mey

Het vijfde “PLUMBER” toernooi
wederom daverend succes

Op 17-18 en 19 februari is alweer voor de vijfde keer het “Plumber”
driebanden toernooi verspeeld in onze biljartarena.
Omdat het nu om het eerste lustrum ging werd het wat grootser
aangepakt als de voorgaande jaren, maar dat het zo een succes zou
worden heeft alle verwachtingen overtroffen.
Ook dit jaar vielen er weer 4 spelers af die voorgaande edities
meegedaan hadden, waardoor er weer ruimte kwam om weer
nieuwe spelers uit te nodigen.

Al meteen vanaf de eerste partijen, vlogen de hoge series, en de
gemiddeldes van boven de 1.00 gemiddeld, als rijpe appelen van de
boom.
In beide poules van 8 spelers bleven de verschillen tot het eind aan
toe nihil waardoor de spanning heel lang aanwezig bleef.
Pas op zaterdag avond kwam er enige kentering in de standen,
waardoor er in iedere poule nog maar twee spelers waren die hun
poule konden winnen.

Tussen de partijen door werd op zaterdag avond aan alle spelers en
hun vrouwen, tellers, schrijvers, barpersoneel, keukenprinsesjes, en
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last but not least de sponsoren, iedereen een heerlijke warm/ koud
buffet aangeboden, wat onze cateraar Rikus Kaayer en zijn vrouw
weer heerlijk in elkaar geflanst hadden.

Na het eten werd er door iedereen nog een ronde gebiljart, waarna
de enig echte Sjakie Verkade zijn repertoir ten gehore kwam
brengen.
Bij een echt volle bak vloog het ene riedeltje na de andere ons om
de oren, en onder het genot van een biertje werd het echt een
supergezellige avond, waar de vereniging qua omzet weer de nodige
euries kon bijschrijven op hun bankrekening.

Omdat er zondag gewoon weer gespeeld moest worden vertrok onze
Sjaak weer richting Ijmuiden rond een uur of half 1, zodat wij weer
op tijd naar huis konden.
Maar er werd nog even lekker nagezeten met de “vaste kern””
waardoor het toch nog vrij laat werd.

Op zondag ochtend om 11 uur weer aanwezig om de laatste
poulewedstrijden te spelen, waarna de finalewedstrijden hun
aanvang konden nemen.

De strijd om de eerste en tweede plaats ging tussen John Bottelier en
Jan Viskil,
En om plaats drie werd gestreden tussen Michel Ales en Kees
Groenland.
Kees had geen kind meer aan Michel waardoor Kees beslag lag op
de derde plaats .
Tussen John en Jan ging het een hele tijd gelijk op, maar op het
moment dat John er een serie van 9 uit gooide was de pijp leeg bij
Jan, zodat John de dikverdiende bokaal in ontvangst mocht nemen.
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John overhandigt aan de winnaar de plumberbokaal

Een gezellig onderonsje met de deelnemers
John weet niet wat hij moet kiezen

Al met al kunnen we weer terug zien op een zeer geslaagd
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weekeinde, en zien John Tieken en ondergetekende al weer uit naar
de zesde editie van dit prachtige toernooi.

Hierbij sluit ik af, om nogmaals iedereen vreselijk te bedanken, van
arbiters tot schrijvers, van barpersoneel tot wedstrijdleider, van
keuken hulp tot sponsors en noem maar op. Als ik iemand vergeten,
ben bij deze mijn excuses, maar zonder deze mensen kan dit
toernooi beslist geen doorgang vinden. Nogmaals, hulde voor allen.

En ik zou zeggen tot iedereen tot ziens tot “Plumbers”

Piet van der Meij
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Dinsdagavond 2e helft 05-06

Stand

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy % moy W R V

1 Aardenburg, J 17 42 748 324 2,30 16 3,46 126,15 14 0 3

2 Lammers, B 17 40 801 367 2,18 11 3,00 104,93 14 0 3

3 Welp, C 17 36 544 341 1,59 15 2,12 119,94 11 0 6

4 Mantel, A 17 33 872 348 2,50 19 4,23 111,36 11 0 6

5 Glorie, T 17 33 412 398 1,03 11 1,58 105,63 11 0 6

6 Duyn,E, E 15 32 966 298 3,24 20 6,27 111,39 11 0 4

7 Beentjes, K 13 32 902 268 3,36 22 5,28 106,84 11 0 2

8 Beentjes, E 17 31 808 379 2,13 19 3,64 102,99 11 0 6

9 Fatels, P 17 31 594 389 1,52 16 3,25 99,15 11 0 6

10 Snijders, P 17 30 818 372 2,19 18 3,85 98,16 11 0 6

11 Mol, C 16 29 766 347 2,20 14 3,73 94,33 10 1 5

12 Koelman, W 17 25 884 377 2,34 16 3,62 97,70 9 0 8

13 Lammers, H 17 25 1255 363 3,45 34 4,61 97,11 7 0 10

14 Koelman Jh, J 14 23 1099 313 3,51 39 4,82 100,03 7 1 6

15 Bruins, G 17 23 531 394 1,34 11 2,31 92,30 7 2 8

16 Schoehuijs, G 17 22 591 365 1,61 13 3,90 94,13 6 1 10

17 Pettinga, W 12 21 261 276 0,94 6 1,47 106,25 7 0 5

18 Harlingen v, B 17 21 670 357 1,87 13 4,08 93,37 7 0 10

19 Beentjes, B 15 20 535 362 1,47 14 3,72 90,11 8 0 7

20 Mol S, S 15 19 747 320 2,33 19 4,61 94,12 6 0 9

21 Koelman B, B 16 19 370 422 0,87 9 1,55 84,30 7 0 9

22 Bart, R 17 18 1325 324 4,08 28 6,60 96,22 6 0 11

23 Ripke, J 16 18 1059 355 2,98 23 5,00 87,73 7 0 9

24 Ruijter de, R 15 15 478 306 1,56 10 2,43 101,43 3 0 12

25 Looijenga jr, B 16 15 719 340 2,11 16 3,86 88,11 5 0 11

26 Tiecken, D 16 15 598 404 1,48 11 2,47 77,90 6 0 10

27 Heer de, C 15 12 1362 275 4,95 27 7,50 94,87 3 0 12

28 Meij van de, P 12 9 737 267 2,76 31 5,64 82,39 3 1 8

29 Tiecken, J 11 9 734 208 3,52 31 4,76 81,87 3 0 8

30 Tuin, J 17 0 177 443 0,39 5 0,00 53,26 0 0 17



28

8ste Snackbar Oase
Kader Toernooi

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart 2006

Het 8ste Snackbar Oase Kader Toernooi startte in mineurstemming
door het afzeggen van Hans Weijers. Zijn goede vriend Sjaak van
Deursen, geen onbekende uit de biljartwereld, was helaas
woensdagavond ten gevolge van hartproblemen tijdens
teamwedstrijden in Warmond in coma geraakt en Hans en zijn
vrouw Margriet gingen Nelleke, de vrouw van Sjaak, in deze
moeilijke tijd ondersteunen. Vrijdagavond rond 20:00 uur is Sjaak
overleden. Dit is op het Snackbar Oase Kader Toernooi met een
indrukwekkende minuut stilte herdacht, waarvoor hulde.

Hans zijn plaats werd ingenomen door een opgeknapte Cees
Visser, die eerder al door ziekte had moeten afhaken. Zaterdag
kreeg Cees echter weer dezelfde ziekteverschijnselen terug en zijn
plaats werd ingenomen door Cees Liefting. Deze was al als arbiter
aanwezig bij het toernooi.

Het toernooi kende veel verrassende partijen. Diverse spelers die
hun niveau niet konden halen, maar ook diverse spelers die
gigantisch uitblonken in hun partijen. Dat er veel matchpunten
bleven liggen bleek wel uit de eindstanden van de poules. De
poulewinnaars behaalden slechts 13 van 21 te behalen
matchpunten.

Maar zoals gezegd ook diverse uitblinkers. Pieter Adrichem
speelde voor de gelegenheid 260 caramboles kader 38/1, waardoor
hij tot groot spel gedwongen was. Series van 107 en 168 laten zien
dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is en zijn positiespel in
zijn partij tegen Jaap Ripke was een lust voor het oog.

Ook waren er weer een aantal series van 100 en meer te noteren:
Richard Wolthuizen 149,
Jan Vlieger 100,
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Marcel Versluis 103-109,
Jeroen Beentjes 102-113-124.
Cock van Hooff 100-108-130.
Vincent Veldt 114-183-184.

Vermeldenswaard waren eveneens de hele korte partijen, zoals de
5 beurten van Marcel Versluis tegen Piet Liefting, de 5 beurten van
Jaap Ripke tegen Cock van Hooff in de finalepartij en de 4 beurten
van Cock van Hooff tegen Peter Boelhouwer.

De meeste indruk maakte echter Vincent Veldt. 2 beurten had hij
nodig tegen Jeroen Beentjes met series van 114 en 86. Tegen
Marcel Versluis ging hij voor 1 beurt. In het zicht van de haven
strandde hij op 184 caramboles, waardoor er voor de resterende 16
toch nog een 2e beurt nodig was. Maar we hebben 2 partijen
subliem spel gezien met een particulier moyenne van 100.00, ga er
maar aan staan.

Uiteindelijk kende het toernooi ook nog
een winnaar. Persoonlijk vond hij dat hij
als een krant gespeeld had, hij had te
weinig ups in zijn ogen.
Maar in tegenstelling tot de andere
spelers had hij ook weinig downs. Door
zijn bekende degelijke spel heeft Jaap
Ripke voor de derde keer zijn eigen
toernooi gewonnen, met een
eindmoyenne van 12,53.

“wie zegt dat ik te weinig ups in m,n ogen had? Ik had net een nieuwe bril
van m’n sponsor gehad”.

Eindstand poule 1:
Nr Naam pnt car brt moy Pmoy HS %Car
1. Cock van Hoof 13 1341 65 20,63 50,00 130 95,78
2. Vincent Veldt 12 1213 66 18,37 100,00 183 86,64
3. Jeroen Beentjes 12 1324 60 22,06 32,85 124 82,23
4. Siem Velthoven 8 1165 89 13,08 13,84 62 92,46
5. Richard Wolthuizen 8 1166 83 14,04 25,00 149 83,28
6. Micha Tiecken 8 524 74 7,08 11,00 46 68,05
7. Peter Boelhouwer 3 614 77 7,97 11,66 46 62,65
8. Joop Bijvoet 0 649 84 7,72 0,00 40 61,80
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Eindstand poule 2:

Nr Naam pnt car brt moy Pmoy HS %Car
1. Jaap Ripke 13 938 81 11,58 17,50 66 95,71
2. Marcel Versluis 12 1243 59 21,06 40,00 109 88,78
3. Jan Vlieger 10 1224 68 18,00 25,00 100 87,42
4. Piet Liefting 9 855 82 10,42 16,66 41 81,42
5. Wil v d Braak 8 571 87 6,56 10,00 36 81,57
6. Piet Adrichem 6 1699 76 22,35 32,50 168 93,35
7. John Kitseroo 3 738 91 8,10 9,33 59 75,30
8. Cees Liefting 0 492 88 5,59 0,00 44 54,06

Resultaat in de Finaleronde:

Nr Naam car brt moy Pmoy HS %Car
1. Jaap Ripke 140 5 28,00 28,00 76 100,00
2. Cock van Hooff 108 5 21,60 0,00 52 54,00
3. Vincent Veldt 200 2 100,0 100,00 184 100,00
4. Marcel Versluis 45 2 22,50 0,00 32 22,50
5. Jan Vlieger 200 10 20,00 20,00 93 100,00
6. Jeroen Beentjes 183 10 18,30 0,00 51 79,56
7. Piet Liefting 150 13 11,53 11,53 52 100,00
8. Siem Velthoven 136 13 10,46 0,00 29 75,55
9. Richard Wolthuizen 165 15 11,00 11,00 52 82,50
10. Wil van der Braak 65 15 4,33 0,00 25 65,00
11. Micha Tiecken 110 9 12,22 12,22 29 100,00
12. Piet Adrichem 189 8 21,00 0,00 58 72,69
13. Peter Boelhouwer 140 14 10,00 10,00 27 100,00
14. John Kitseroo 136 14 9,71 0,00 50 97,14
15. Joop Bijvoet 115 15 7,66 7,66 33 76,66
16. Cees Liefting 99 15 6,60 0,00 28 76,15
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Het 8ste Snackbar Oase Kader Toernooi is wederom
succesvol verlopen, mede dankzij onze talrijke vrijwilligers die
wij daarvoor dan ook zeer dankbaar zijn. Ook mijn kompaan
Henk Lammers wil ik weer bedanken voor de prettige
samenwerking.
Persoonlijk kijk ik al weer uit naar editie nummer 9.

Groetjes,
John Tiecken
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woensdagavond 2e helft 05-06

Stand

Pos Naam Prt. Pnt Car Brt Moy HS P.my
%

moy W R V

1 Keus, J 14 23 690 280 2,46 24 3,84 107,14 11 1 2

2 Limmen, J 16 22 871 290 3,00 15 5,00 107,26 11 0 5

3 Liefting, P 14 22 2560 222 11,53 73 22,22 79,52 11 0 3

4 Mol Jh, J 13 19 1285 211 6,09 39 9,16 93,69 9 1 3

5 Hooff, v, C 11 18 2716 144 18,86 147 31,25 125,74 9 0 2

6 Schermer, W 14 18 2318 218 10,63 129 22,50 106,33 9 0 5

7 Beentjes, J 8 16 2000 104 19,23 181 50,00 96,15 8 0 0

8 Guldemond, M 14 16 2537 221 11,47 98 25,00 95,66 8 0 6

9 Scheffer, J 13 13 1835 206 8,90 57 14,54 127,25 6 1 6

10 Visser, P 13 13 1041 239 4,35 34 7,69 108,89 6 1 6

11 Jager, A 13 12 1647 253 6,50 63 12,50 108,49 6 0 7

12 Roelands, J 12 12 1787 174 10,27 77 15,00 102,70 6 0 6

13 Lenaers, A 14 11 1255 273 4,59 28 6,47 102,15 5 1 8

14 Henneman, M 14 10 1788 228 7,84 75 16,36 87,13 5 0 9

15 Versluis, M 9 10 1997 128 15,60 150 35,71 78,00 5 0 4

16 Liefting, C 13 8 1473 260 5,66 53 8,75 87,16 4 0 9

17 Jacet, G 15 8 2149 276 7,78 90 12,85 86,51 4 0 11

18 Burger, W 15 8 1183 311 3,80 23 7,33 84,53 4 0 11

19 Groot de, N 14 7 1100 279 3,94 31 6,47 87,61 3 1 10

20 Sinkeldam, F 7 4 923 131 7,04 43 13,07 82,89 2 0 5

21 Volker, A 7 4 1036 130 7,96 50 8,18 79,69 2 0 5

22 Beers, P 5 2 380 104 3,65 21 7,14 91,34 1 0 4

23 Strik, S 8 2 748 116 6,44 44 10,00 85,97 1 0 7

24 Veldt, V 2 0 246 26 9,46 109 0,00 54,06 0 0 2
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John Mol wint ongeslagen Regiofinale Hoofdklasse
Libre

Na de districtstitel veroverd te hebben in Castricum wachtte
mij nu de zware taak, om de Regio finale tot een goed einde
te brengen. Als 2e geplaast met een moyenne van 14.75
waren de verwachtingen bij mijzelf maar ook de supporters
hoopvol. Maar als de plaatsingslijst dan bekeken werd
begreep idereen dat met 5 spelers boven de 11 moy.,dat dit
geen gemakkelijke finale zou worden.
De finale werd lekker dicht bij huis in Haarlem gehouden in de
accommodatie van de EHBA(Eerste Haarlemse
Biljartacademie). De start koppelde mij in de eerste ronde aan
C.van Bunschoten. Ondanks het plaatsingsmoyenne van
hem, werd het een zware partij.
In het begin kwam ik totaal niet in mijn spel en kwam al vlot
op een flinke achterstand. Het grove spel zorgde er voor, dat
ik moeizaam op gang kwam. Op het moment dat de
supporters al dachten, dat de partij verloren zou gaan bij een
achterstand van 162-82, kwam ik los en maakte de partij in de
18e beurt uit met een serie van 98. Pffff, moeizaam, maar in
ieder geval gewonnen. De 2e partij bracht mij tegen en
dat werd een partij die ik en de toeschouwers niet snel zullen
vergeten. Bij een stand van 16 tegen 14 voor mij maakte ik de
partij uit in de 5e beurt, met een persoonlijke hoogste serie
van 162!!!! Heerlijk gevoel als je zo bezig bent en dan lijkt het
wel of je niet kunt missen. De eerste avond bracht mij aan kop
van het toernooi en ik ging met een goed gevoel huiswaarts.
Op zaterdag starten we om 12:00 uur en moest ik aantreden
tegen W. Wijnnobel die zeer teleurstellend had gespeeld de
eerste avond. Hij was duidelijk uit op revanche, want in de 5e

beurt maakte hij een serie van 72. Ik moest aantreden en wist
te antwoorden met een serie van 129, waardoor hij mentaal
gekankt was en ik de partij simpel uit kon spelen in 8 beurten.
Mijn volgende tegenstander was Ed v. Stralen, die er ook nog
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goed voor stond en het mij in het begin moeilijk maakte. Maar
op het moment dat hij hem in serie achter liet, voor mij was
het gebeurt en maakte ik de laatste 78 uit in in de 12e beurt.
Hierdoor stond ik nog steeds fier aan kop, maar wel met een
zeer gevaarlijke achtervolger, n.l. S.Kreuk. Deze had tot dan
slechts 1 partij verloren en stond ook goed te spelen.
De laatste partij van de zaterdag stond ik tegenover Ad
Ketels, van BV.Velsen. Een bekende dus en hopten dat het
een leuke partij zou worden en dat werd het ook voor beide.
Ad startte sterk en ik antwoordde met regelmatige series. Na
de 4e beurt was de stand 100-64 en kon het nog alle kanten
op. Maar in de 5e beurt kon ik het beslissende gat slaan, door
met een serie van 80 uit te gaan. Ad maakte er nog 30 en had
ook een goede partij gespeeld.
Na 5 partijen nog steeds ongeslagen en op naar de laaste
dag. De stand op zondag was zodanig dat er eigenlijk nog
maar 2 personen in aanmerking kwamen voor de 1e plaats en
dat waren S. Kreuk en ik. We hadden nog niet tegen elkaar
gespeeld en dat zou ook pas in de laatste ronde gaan
gebeuren. Voor mij wachtte eerst Rob Kok en ik wist dat dit
een moeilijke tegenstander zou worden, omdat hij nog een
kleine theoretische kans maakte. Hierdoor dacht hij, dat het
verstandig was om het open te houden maar hij kreeg
daardoor uiteindelijk zelf de “kous op de kop”. In 12 beurten
kon ik de klus klaren, Rob achterlatend met slechts 64
caramboles. Het was wachten op de afloop van de partij
tussen Wijnnobel en Kreuk, of ik al voor de finale partij zeker
kampioen zou zijn. Qua moyenne kon ik toch niet echt meer
ingehaald worden, maar toch. Kreuk maakte de partij tegen
Wijnnobel uit, maar in de nabeurt wist Wijnnobel de
benodigde laatste 12 te maken en was ik daardoor officieel al
kampioen. In de laatste partij tegen Kreuk kon ik gelukkig
laten zien, dat het wel terecht was, want met een serie van 93
er in, wist ik in 8 beurten de partij naar mij toe te trekken. Een
zeer geslaagd toernooi, met een alg. gem. van 17.50. Maar
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wat me toch wel het meest is bijgebleven, is de enorme
belangstelling vanuit de club. Petje af, voor al diegene die mij
zijn komen steunen, want dat helpt zeker weten. Nu op naar
het NK op 21,22 en 23 April in Winschoten. Op dit moment
heb ik de uitnodiging binnen en ben daar als 1e geplaatst. Een
hele opgave zal het worden, maar ik zal er alles aan doen, om
het tot een goed einde te brengen!!

Naam deelnemers Pt. Car. Brtn Moy. Part gem H.S.

1 Mol J.R.M. 14 1260 72 17.50 36.00 162

2 Ketels A.J.M. 10 1077 111 9.70 20.00 99

3 Kreuk S. 9 1202 83 14.48 25.71 88

4 Groot T. 6 954 77 12.38 36.00 140

5 Kok R. 6 921 83 11.09 30.00 85

6 Bunschoten C. 4 1063 146 7.28 10.00 54

7 Stralen E.L.P. van 4 773 112 6.90 9.47 78
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Jaap en Anne

DE DONDERDAGMIDDAG RECREATIE

Good old Jaap Bregman heeft zijn donderdag middagclub
omgedoopt van “ De oude knarren ” naar “ De krasse Kader
Knarren ”
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Zijn motief is heel eenvoudig: “ We mogen dan al een klein beetje
op leeftijd zijn, ons spel lijdt er niet onder en we zijn van plan om
nog erg lang door te gaan.”
Ook nu heeft hij weer een stukje gemaakt voor ons clubblad.

Kampioenen

In ons jubileumnummer “40 jaar OBIS” zijn alle kampioenen
vermeld, die OBIS heeft voortgebracht.
Een niet gemakkelijk te behalen kampioenschap is een geestelijke
titel. Je moet dan eerst kampioen van het district geworden zijn wil
je daarvoor uitgezonden worden..Het lukte de OBIS-leden een klein
aantal keren. ( een keer het C2 Team en vijf keer een OBIS-lid.)
De laatste keer was het John Mol in het seizoen 2005/2006, in de 1e

klasse libre.
In dit lopende lopende seizoen 2005/2006 zijn de gewestelijke
kampioenschappen van naam veranderd.Zij heten nu
regiokampioen-schappen.
De eerste regiokampioen is wederom John Mol in de hoofdklasse
libre. (Een prestatie van formaat) John proficiat.
John gaat nu op21, 22 en23 april naar Winschoten toe (Groningen),
om te proberen, in deze discipline, de landstitel in de wacht te
slepen.
John, we wensen je heel veel succes toe! Toy, toy, toy.
Uniek in onze geschiedenis is een Nederlandse titel niet.
18 maal in totaal ging er een titel naar OBIS, doch ik vermeld nog
even apart dat:

a. Pieter van Adrichem 7 x kampioen ereklasse is geworden.
b. Joop Roelands in het laatste seizoen daarin is geslaagd.

WIE WEET, WAT ER NU WEER GEBEURD.

Jaap Bregman.
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Wintercompetitie donderdag middagrecreatie

Stand op 20maart na 11 ronden

Naam pnt brt moy prt
1 G. Sneekes 2196 319 6.88 18
2 F. Kras 2557 486 5.52 25
3 J. Bregman 1864 486 5.34 25
4 A. Jager 2212 421 5.25 29

5 R. Overdijk 1208 239 5.05 11

Hier nog een limerick van Jaap:

Een poedel speelde te Hooghalen
Tegen een zwijntje in de finale
Van een toernooi Driebanden-Groot
De poedel miste stoot na stoot,
Ja, telkens weer- en dat was sneu-
Kwam er een poedel uit zijn keu,
Terwijl zwijntje alles raakte
En keer op keer een zwijntje maakte
De poedel; wachtend op een won der,
Ging toch al poedelend ten onder.
Het zwijntje kan daar niets aan doen
En werd dus zwijnend kampioen.

Epiloog:
Biljarters, dit absurde verhaal
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Bevat de volgende moraal:
Al is de poedel nog zo snel
Het zwijntje achterhaalt hem wel!
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Even voorstellen…..

Ik ben Wim (Willem) Schermer, 56 jaar, 33 jaar getrouwd met Jola
en we hebben 2 niet meer thuis woonende kinderen een dochter van
30 en een zoon van 27 zins 5 jaar grootvader van Ouint.
Ruim 20 jaar geleden begonnen met biljarten bij biljartvereniging
“Onder Ons” te Catricum. In het begin snapte ik er weinig van, maar
na een jaartje les gehad te hebben van Piet Liefting (ons alle
bekend) ging het steeds beter. Op dit moment speel ik in de
hoofdklasse libre met een algemeen moyenne van ongeveer 10 en
speel op de woensdagavond bij deze vereniging.
Mijn mooiste herinnering op biljartgebied is toch wel de partij in de
voorwedstrijden 1ste klasse libre die ik vanaf aquit in één beurt
uitmaakte, in dat jaar promoveerde ik ook naar de hoofdklasse.
Momenteel spel ik geen persoonlijke wedstrijden meer maar kom
nog wel met een team uit in de C1 klasse voor B.V. Onder Ons in
het ditrict Alkmaar.
Mijn andere hobby’s zijn, programmeren en vissen, het vissen ging
vroeger veel vanaf het strand en op zee maar tegenwoordig is het
alleen maar binnenwater. Binnen de vis/bootvereniging “de
Salamander” in Castricum heb ik ruim 12 jaar de bestuursfunctie

Beste Sixtus,

Uiteraard werk ik graag
mee aan het item ”een
nieuwkomer” in het
clubblad van OBIS.

Wim Schermer.
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van secretaris vervuld. Het programmeren is het schrijven van
kleine computer programma’s of macros in de computertaal Visual
Basic of binnen het rekenprogramma Microsoft Excel.
In het dagelijks leven ben ik al 34 jaar werkzaam bij Corus
Technischedienst als teamleider van een groep gespecialiseerde
machinelassers.
De biljartvereniging “OBIS” is binnen het district Alkmaar een zeer
sterke en gerenomeerde club en het is fijn om daar nu deel vanuit te
kunnen maken. De avonden die ik in de prachtig sfeervolle
accommodatie al heb gespeeld heb ik als zeer prettig en gezellig
ervaren.

Met vriendelijke groet,
Willem Schermer

Leven:
Net als je denkt: Ik heb geleerd hoe te leven”, dan verandert het
leven



42

Donderdagavondnieuws

Snelle jongens:

Nico Mongeluzzi presteerde het om zijn partij in 8 beurten af te
ronden met een hoogste serie van 44 caramboles.

Jaap Klingeler speelde ook de partij van zijn leven door deze te
winnen in 9 beurten.

ASJEMENOU

Enkele merkwaardige cliché-uitspraken, op de donderdagavond
door mij opgetekend, na missers tijdens de partijen, waarvan ik mij
afvraag of we die in de toekomst nog wel willen horen;

Toon de Boer;
Vraagt gespeeld verontwaardigt: “Zag je hem niet? Nou ik ook
niet”
Han Koper;
Als hij weer mag gaan zitten zegt hij:” volgens mij was hij raak,
want ik hoorde hem.”.
René v.d. Ham:
“ Moet ik die bal nou trekken of stoten?, nou ja dan maar een
trekstoot.”
Joop Hageman:
” Over drie banden had ik hem beter gekund.”
Sixtus Jorritsma;
Durf ik niks van te zeggen, vanwege zijn censuur in ons clubblad”.
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Piet Karsten:
“ bij Joke raak ik ze straks beter…..”
Gerard Kordenoordt:
” Na een naar hem genoemde Kordenoordtdoorschietbal doet hij of
dat heel gewoon is.”
Jaap Klingeler:
“Overdag alles missen en ’s avonds zeker alles raken, dat is me een
beetje teveel gevraagd.”
Trio Jan Lammers, Piet Limmen en Hein v.d. Laan, oftewel de
drie musketiers:
“Zien zich met de week beter worden: daar zit muziek in.”
Nico Mongeluzzi;
“ Vraagt tegenwoordig na een mooie serie een sanitaire stop”.
Jos Roekens:
“Zuks hè, moet je ‘ns kijken wat ik nou weer breng.”
Jan Sinnige; “Toch raakte ik die bal mooi mis.”
Piet Sinnige;
“ Wat denk je nou, die ballen zijn toch niet gek !”
Gerard Smit:
“ Ja, maar jij zei toch dat hij zó moest.
Dick Smit:
“ Kan ik met mijn weelderige hardos op mijn arm ook touché
maken ?”
Marcel Smit:
” Ik zal je na afloop van de partij laten zien, dat die bal wél kon.
Wim van Tunen:
” Zou driebanden nou echt ten koste gaan van het librespel?”
Henk Welboren;
“ Teveel gehouden en dus teveel weggegeven.
Jaap Wijte:
“ Sodejú, ik word hier tureluurs van!

Commentaar van de redactie:
Zijner op de andere clubavonden ook nog bijzondere kreten
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N.B.
Afgelopen woensdagmiddag speelde ik een partij, onder het genot
van een drankje (en een rokertje aan de goede kant van de zaal)
tegen Karel Baltus.

Rinus Rijke was de arbiter.
Karel maakte 1 carambole en ondergetekende
er 2.
Roept Rinus achtereenvolgens Karel I en
Willem II.
Hij zal toch wel weten, dat je tijdens het
arbitreren geen sigaren mag roken !?

W.v. Tunen.

Succes:

Wie geen dromen en idealen koestert, zal in elk geval, nooit een
nederlaag lijden, maar ook nooit winnen
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Donderdagavond 2e helft 05-06

Stand
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy % moy W R V

1 Peggeman, W 16 36 708 332 2,13 15 3,20 115,89 12 0 4

2 Hageman, J 15 34 608 307 1,98 14 3,90 121,50 11 0 4

3 Roon van, W 18 34 1000 385 2,59 18 5,16 105,15 12 0 6

4 Welboren sr, H 18 33 826 389 2,12 16 3,64 108,33 10 2 6

5 Mongelluzzi, N 18 33 1462 385 3,79 44 11,25 100,99 12 0 6

6 Smit, D 17 30 774 391 1,97 14 3,20 106,42 10 0 7

7 Weert van, W 16 30 985 334 2,94 22 4,37 104,20 10 0 6

8 Roekens, J 18 30 1017 400 2,54 22 4,42 101,70 9 1 8

9 Duivenvoorde,A 18 29 784 384 2,04 16 3,76 108,60 9 0 9

10 Kordenoordt, G 17 28 661 364 1,81 14 3,83 102,59 10 0 7

11 Smit, M 17 28 1346 345 3,90 56 6,71 99,78 9 1 7

12 Tunen van, W 17 28 794 398 1,99 13 3,64 99,75 10 0 7

13 Klingeler, J 15 27 498 345 1,44 11 4,00 112,77 9 0 6

14 Jorritsma, S 17 27 583 397 1,46 11 1,95 101,97 9 0 8

15 Lammers, J 18 27 637 436 1,46 13 2,66 99,38 9 0 9

16 Wezepoel, L 18 27 557 435 1,28 13 2,00 98,50 9 0 9

17 Ham v/d, R 16 24 532 341 1,56 15 2,66 105,41 8 0 8

18 Palm, H 16 24 762 404 1,88 23 3,66 88,13 10 0 6

19 Sinnige, J 17 23 623 439 1,41 11 2,33 90,96 9 0 8

20 Deen, J 17 22 563 445 1,26 12 2,53 92,35 7 1 9

21 Smit, G 18 21 335 483 0,69 6 1,09 97,69 5 1 12

22 Laan vd, H 17 19 351 456 0,76 6 1,19 98,67 6 0 11

23 Limmen, P 16 19 346 436 0,79 5 1,23 95,61 5 2 9

24 Karsten, P 16 19 692 380 1,82 15 2,88 89,26 7 0 9

25 Sinnige, P 11 18 334 277 1,20 7 1,61 101,32 5 2 4

26 Boer de, T 18 17 991 449 2,20 24 3,52 82,04 6 1 11

27 Welboren, H 15 13 873 385 2,26 27 2,80 79,56 6 0 9

28 Reuzenaar, J 15 13 484 380 1,27 16 2,20 75,81 4 1 10

29 Wijte, J 16 11 1912 351 5,44 56 9,53 88,57 3 0 13

30 Koper, H 17 10 531 423 1,25 11 1,66 85,39 1 2 14
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Een sponsor aan het woord

Een vereniging kan zich dankzij sponsoren wat extraatjes
permitteren, wat ten goede komt aan de leden.
Het is daarom mijn bedoeling om bij elke uitgave een stukje van een
sponsor in ons clubblad op te nemen, door middel van een
interview.
Dit keer begin ik bij een spelend lid en tevens sponsor van onze
vereniging, Jaap Klingeler.
De reden is, dat hij rap van tong is en al behoorlijk wat jaartjes
meedraait in onze vereniging.

Jaap, je speelt op de donderdag avond en je draait al menig jaartje
mee in de biljartsport. Kun je daar iets meer over vertellen?

Laat ik me eerst even voorstellen.
Ik ben Jaap Klingeler en 62 jaar jong en inmiddels 39 jaar getrouwd
met Tiny en rijschoolhouder van beroep.
Ik heb 2 zonen, n.l. Andre, die ook in de zaak is en Marcel. Hij heeft
ook 5jaar bij mij gewerkt, maar koos tenslotte toch weer voor zijn
oude beroep in de autospuiterij.
Verder heb ik nog 2 pleegdochters, Wendy en Anouk.
Anouk werkt zaterdag’s ook bij mij op kantoor.
Ik mag me ook nog gelukkig prijzen, dat ik opa ben van 7
kleinkinderen.
Zo, nu ben ik weer helemaal bij.

Om met mijn biljartcarrière te beginnen, het volgende:
Ik ben begonnen bij OBIS toen nog De Magneet toen hij werd
opgericht in 1961. Bij de oprichting was er ik nog niet bij maar 14
dagen later ben ik lid geworden.
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Hier is Jaap Bregman met Jaap Klingele 2e vanrechtsr en zijn team aan het
oefenen voordat zij, gewapend met keu, op hun tegenstander worden af gestuurd
(Foto uit 1963)

Na 21 maanden bij de marine ben ik gestopt wegens mijn werk.
In januari 1986 ben ik weer lid geworden op de donderdagavond.
Dat was nog in het oude gebouw aan de W.v.Velsenstraat.
Ik heb daar3 jaar bardiensten gedraaid, maar door mijn
werkzaamheden overdag werd me dat toch te veel.

Je naam hangt ook aan een paar jaarlijkse toernooien, kun je
misschien ook het ontstaan hiervan memoreren?

In 1990 mocht ik mee doen met het Jaap Bregmantoernooi en wist
die prompt te winnen.Mijn trofee staat nog steeds op de
schoorsteenmantel.
Ik vond dit toernooi zo gezellig dat ik besloot om zelf een toernooi
te organiseren en zo ontstond het Klingelertoernooi.
Dit toernooi heeft precies 10 jaar geduurd.In 2003 was het laatste
toernooi en toen vond ik het wel genoeg. Mijn toernooi werd
gespeeld in de Wijckermolen in Beverwijk, bij Rob en Hetty
Jongejans. De leden van de Bevers speelden tegen OBIS en dan in
verschillende klassen, maar meestal voor spelers van de 4e en 5e

klas.
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Jaap, ik meen dat je ook nog lid ben van nog een vereniging

Ja, dat klopt, ik ben 12 jaar lid geweest van de Bevers, vandaar dat
daar ook mijn toernooi werd gehouden.
In plaats daarvan werd het tijd om mijn muzikale talenten te
ontwikkelen en zing ik shantys bij het koor ’t Steande Tuyg in
IJmuiden. We treden veel op, ook in Engeland enDuitsland.

Wanneer ben je begonnen met sponsoren en hoe is dat zo gekomen?

Wanneer ik ben begonnen met sponsoren wet ik niet meer, maar ik
denk dat het is begonnen toen ik mijn zaak verplaatste naar
Beverwijk, aan de Alkmaarseweg.Daarna ben ik met Wim Koelman
het K&K toernooi gaan Sponsoren, iets wat mijn zoon Andre nog
steeds doet. Verder sponsor ik nog diverse andere toernooien.

Voorheen werd je regelmatig opgehaald door je vrouw, dit komt nu
nog sporadisch voor.
Is de sociale controle er niet meer?

Inderdaad, mijn vrouw haalde mij regelmatig op zodat ik ook een
biertje kon drinken.Tegenwoordig drink ik een stuk minder, vandaar
dat ik nu alleen word losgelaten, maar de sociale controle word wel
weer hervat.

Nu nog wat reclame voor je zaak.
Je bent rijschoolhouder en volgens mijn bronnen 25jaar.Is er een
groot verschil van tussen toen en nu?

Ben je van de ene op de andere dag zomaar in dit vak begonnen?

Vroeger had je een lesauto, dat is nu wel wat anders neem ik aan?
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Je hebt in die jaren vast wel iets bijzonders of iets geinigs
meegemaakt ,dat in je bovenkamer is opgeslagen, klap eens uit de
school.

Zoals jullie weten ben ik rijschoolhouder en ben in 1969 begonnen
bij rijschool Rene in Heemskerk tot 1973.Daarna nog 4 jaar bij
Hermandad in Beverwijk en in 1978 ben ik voor mijzelf begonnen.
In 1979 ontslag genomen bij de Hoogovens, want 40 uur in de
ploegendienst + 40 uur in de lesauto dat houd je wel 1 of 2 jaar vol,
maar dan is de koek op.
Sinds oktober 1991 is mijn zaak op de Alkmaarseweg in Beverwijk.
Ik heb op 1 januari 2000 de Technische leiding overgedaan aan mijn
oudste zoon Andre, voor wat meer rust in de tent en wat minder
uurtjes, maar dat valt in praktijk nog een beetje tegen.
In 1979 had ik 2 lesauto’s; een schakel en een automaat. In 1986
kocht ik mijn eerste vrachtauto;een Scania samen met autorijschool
Kees Groenland. Na 2 jaar liepen de kosten voor onderhoud zo op
dat ik besloot een nieuwe te kopen. Kees deed niet mee dus deed ik
het alleen . Het werd een Daf 2500/250 pk spierwit met 2 staande
uitlaten achter de cabine. Tevens heb ik een aanhangwagen
aangeschaft.
In 1995 schafte ik een Daf spacecap met 360 pk aan en werd de
aanhangwagen omgebouwd tot middenasaanhangwagen. In 2000
kocht ik een Daf XF spacecab met een nieuwe aanhangwagen (nou
nieuw?? 6 jaar oud) Daar rijden we nu nog mee. Verder zijn we in
het bezit van nog een Voklswagenbus + aanhanger voor E achter B,
een Toyota Corolla automaat, Toyota Corolla schakel en zijn er 3
Seat Ibiza’s aangeschaft.
Je maakt natuurlijk veel mee in die jaren. Wat mij nog steeds het
meest is bijgebleven was een jongedame die examen moest doen,
echter ze had zo’n kort rokje aangetrokken dat mijn ogen uitpuilden
en niet alleen van mij. Bovendien was haar decolleté zo laag dat de
hele zaal op slag stil was toen wij binnenkwamen. Ze is niet
geslaagd, althans niet die keer.
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Stel er word een sponsordag georganiseerd en de leden leggen de
sponsors in de watten voor hun inspanningen, hoe zou je dan het
liefst verwend willen worden? Pas op wat je zegt, want jullie dames
worden hier ook bij uitgenodigd.

Als er een sponsordag georganiseerd zou worden dan zou ik het
liefst lekker biljarten met een heerlijk etentje en de nodige drank en
natuurlijk met de dames erbij.

Heb je nog een suggestie voor de vereniging
Ik hoop, dat OBIS nog heel lang zal bestaan, met niet al te veel
regels en laat de zon in het water schijnen. Het is altijd heel gezellig
geweest, laat het a.u.b. zo blijven.

Jaap en Tiny Klingeler.

Jaap en tiny bedankt voor jullie medewerking en van de redactie
een goede tip: neem met een examen nooit meer een schaars geklede
dame mee. De heren examinatoren zien haar liever zo terug, dan jou
in je zondagse pak.
Hierdoor worden de slagingskansen minimaal.

De redactie.
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MAG EEN ARBITER OPTREDEN
ALS EEN SPELER “ DRUKT “?

Een moeilijk probleem, maar het antwoord is “JA”.
Het is verknoeien van tijd en papier om uit te leggen, dat “drukken”
onsportief is.
Nu is het moeilijk te bewijzen, dat iemand drukt, maar het komt toch ook
voor, dat iemand zo opzettelijk mist, dat zelfs een blind paard kan zien, dat
een “drukker” aan het werk is. Kortgeleden heeft de TC haar arbiters
opgedragen bij een gemotiveerd vermoeden van drukken een partij
tijdelijk te staken en tijdens die staking met de wedstrijdleiding overleg te
plegen.
Dikwijls kent de wedstrijdleiding een speler beter dan een arbiter en het
kan dus mogelijk zijn, dat schijn bedriegt en dat niet van opzettelijk
missen sprake is (de zenuwen kunnen een woordje mee spreken, een
speler is wat ziek, b.v. verkouden, enz.).
Komen echter de arbiters en de wedstrijdleiding tot de conclusie, “de man
drukt”, dan zal de arbiter de betrokkene eerst een ernstige waarschuwing
geven, alvorens de partij mag worden hervat.
En wat moet er dan gebeuren, als de speler blijft drukken? Dit is heel
duidelijk: de partij wordt gestaakt en de betrokkene tot verliezer verklaard.
Deze richtlijn is ook aan de districten bekend gemaakt. Niet alleen
officieel benoemde districts- of (inter) nationale arbiters hebben hiermede
te maken, maar ook ieder die als arbiter optreedt, dus ook de clubman, die
in zijn eigen clublokaal als zodanig optreedt.
Men mag verwachten, dat een dergelijke speler in zijn toonaarden zal
beweren, dat hij niet heeft gedrukt, dat hij volkomen onschuldig is en dat
men hem “zoekt”.
Heeft men weloverwogen een beslissing genomen, laat hem dan maar
gaan. Hij mag zelfs een protest bij de TC indienen; is de TC door de
betrokken wedstrijdleiding over de gang van zaken duidelijk ingelicht, dan
vangt die speler bot, daarvan kan men overtuigd zijn. Het euvel van het
drukken is te ernstig om te aarzelen bij het nemen van maatregelen, ook al
worden die door een ander als onrechtvaardig ervaren.

Bron: Entree, december 1973

Archivaris: Henk Palm
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Omgangsvormen voor de biljarters

 Geef bij de aanvang van de partij je tegenstander een hand, kijk
hem daarbij aan en wens hem een goede partij, waarna er
getrokken wordt. De de speler waarvan de bal het dichtst bij de
korte band komt heeft de keus wie er mag beginnen.

 Als je tegenstander een moeilijk uit te voeren carambole tot stand
brengt, geef dan van je bewondering op eenvoudige wijze blijk,
bv. door met je vingers te knippen.

 Ga na het beëindigen van een serie op normale wijze direct naar je
stoel. Het maken van enig misbaar of een uiteenzetting geven aan
omstanders is misplaatst en stoort je tegenstander.

 Als je beurt wordt beëindigd door een zogenaamde kets, ga dan
niet omstandig je pomerans bewerken, wacht daarmee tot je aan
de beurt bent.

 Leg tijdens je beurt het krijt niet met de smeerzijde op de rand van
het biljart waardoor biljart en kleding vuil kunnen worden. Als je
beurt is beëindigd laat dan het krijt niet op het biljart liggen maar
neem het mee naar je stoel.

 Wanneer je tegenstander aan stoot is, blijf dan rustig op je stoel
zitten. Maak geen overdreven gebaren als hij in je gezichtsveld
komt om hem uit zijn spel te halen, maar doe dat ook niet achter
zijn rug.

 Indien nodig, verzoek dan de arbiter de lamp weg te halen. Doe
dat correct en niet met een of ander vervelend gebaar. Een “dank
je wel”, nadat hij aan dat verzoek heeft voldaan, is beslist niet
misplaatst.

 Als je als eerste je partij hebt beëindigd, wacht dan met het uit
elkaar schroeven van je keu, tot je tegenstander de gelijkmakende
beurt heeft beëindigd.

 Als je tegenstander heeft gewonnen, feliciteer hem dan daarmee.
Dank direct na de partij de arbiter en de schrijver voor de
verleende medewerking.

 Zoek de schuld van je eigen falen niet bij de tegenstander of bij de
arbiter en wijt het ook niet aan het materiaal. Durf de hand in
eigen boezem te steken. Je sportief gedragen als je gewonnen hebt
is niet moeilijk; gedraag je ook sportief als je verloren hebt

 Om winnaar te zijn moet je eerst leren verliezen.
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Obis
Pearl team kampioen kadercompetitie na
spannende strijd.

Het Pearl kaderteam is er na een spannende strijd in
geslaagd om poule 11 van de nationale kadercompetitie te
winnen.Het is een lange tijd stuivertje wisselen geweest
aan kop in de poule. In eerste instantie nam het
Castricumse Onder Ons de leiding, daarna Hypotheekvisie
en tot slot zelfs het Hoornse de Vries 2 dat naar boven
kwam sluipen en met de hoofdprijs weg leek te gaan.
Er blonk niet een ploeg in de poule uit; herhaaldelijk werd
door iedereen zomaar van een hekkensluiter verloren of
werden onnodig punten verspeeld.
Dat was eigenlijk wel het mooie van de hele poule.
Ook het Pearlteam blonk niet uit in superioriteit.
Het was wel zo dat de onderlinge zwakke momenten van
de een door de ander in het team dezelfde avond werden
opgevangen. Komt nog bij dat teamleider Jaap telkens een
passende oplossing had voor naderende vormproblemen
(wissel dus de week erna).
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Het kampioensteam
v.l.n.r. Jaap, Cock ,Marcel, (good old) Piet en kleine Piet alias Pieter

Individuele prestaties:

Pieter speelde 24 partijen, won er 17, speelde er 1 gelijk en verloor
er 6. Eindmoyenne 35,18, na een eerste seizoenshelft van 39
moyenne. Een beduidende mindere tweede helft dus, die
waarschijnlijk voortkomt uit de mindere trainingsuurtjes die hij
maakt. Neemt niet weg dat hij veel punten voor het team vergaarde.
Wat te denken van de partij tegen zijn grote biljartvriend Andre
Peereboom uit Wormerveer…na 1 carambole in de eerste beurt
werd de partij in de 2e beurt met een slotserie van 324 punten 57/2
uitgemaakt (in het van hem bekende razende tempo). Een prima
prestatie die helaas in andere partijen te weinig werd voortgezet.
Dikwijls werd geen serie van 100 gemaakt en strandde de hoge serie
zo rond de 90. En wat te denken van de partij tegen Jan Visser, wie
had gedacht dat met nog een carambole voor Pieter te gaan, Jan
Visser de partij met een serie van 113 ging uitmaken ??? Gelukkig
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heeft deze remisepartij achteraf geen consequenties voor de titel
gehad. Maar we dachten het wel eventjes allemaal.

Pieter heeft het snoepen nog niet verleerd

Marcel speelde 22 partijen, won er 14, speelde een keer heeeeeeeeel
belangrijk gelijk en verloor er 7. Marcel is een verhaal apart. Marcel
maakte een jaar geleden nog 130 caramboles, maar zoals zo vaak,
wat goed is komt snel. De eerste seizoenshelft eindigde hij met een
moyenne van 24,07. Dit gebeurde na een fantastische laatste partij
tegen Piet van der Geest uit Warmenhuizen. Na een nul in de eerste
beurt raasde Marcel de partij daarop in de 2e beurt met een serie van
190 in een keer uit. Fantastisch om te zien.
Na deze partij besloot de KNBB om Marcel liefst 3 intervallen te
verhogen naar het maximale aantal van 275 caramboles 38/2. En
daar had Marcel in het begin wel wat moeite mee.
Diverse partijen werden verloren en het “ik doe komende maandag
niet mee” klonken zo af en toe. Er werden ook soms wel heel
makkelijke stootbeelden gemist…. Maar de laatste 6 partijen heeft
.
Marcel weer de smaak te pakken en het gaat weer crescendo.
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Hij speelt weer geregeld potjes
van rond de 30 en is hij een ware
aanwinst aan en rond de tafel.

Klasse, goed gedaan Marcel.

Eindmoyenne: 23,64.

“Tja, een knappe bal, al zeg ik het
zelf.”

Cock van Hoof is derde man. Cock werd samen met Piet Liefting
dit jaar weggekocht van het Pearl team bij Onder Ons Beverwijk.
Twee oude rotten erbij dat kan niet verkeerd zijn, zo dachten we.
Ofschoon de moyennes er min of meer soms wel stonden heeft Cock

eigenlijk het hele seizoen onder
zijn kunnen gespeeld. Laat ik het
anders zeggen, Cock heb ik
eigenlijk nog geen seizoen zo
verkrampt zien spelen. Is het de
spanning, de twijfel, de
onzekerheid, de jaren die gaan
spelen ???? We weten het niet,
maar feit blijft wel dat het armpje
niet echt wil wat Cock zou willen
en gewend is. Neemt niet weg dat
Cock zeker zijn bijdrage aan de
titel heeft geleverd. Hij speelde 21

moe gestreden en toch voldaan partijen, won er 11, speelde er een
gelijk en verloor er 9. Fraaiste partij van Cock is de partij in 7
beurten tegen Kees Kleijbroek. Commentaar van Cock direct na
deze zege “ik snap er niets van, het ziet er niet eut” met het mooie
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Zaanse accent. En dat is nou precies wat er aan de hand is, hij kan
gewoon veel beter, maar wanneer komt het er eut ?? Wie weet de
oplossing?? Laten we hopen dat de oude vorm snel terugkomt. Wat
te denken van de halve finale ???

Cock eindigde met een moyenne van 15,72.

Piet Liefting is 4e man. We kennen hem allemaal, al 60 jaar een
biljartdier in hart en nieren. Hij praat in biljarten, hij denkt in
biljarten. Laat tijdens de partijen van hem en van anderen al
gebarend merken en zien hoe of de ballen moeten lopen. En daar
mist Piet zo af en toe ook nog wel eens door (vlak voor het einde
van de partij bijvoorbeeld) …... Maar hij kent het spelletje hé ??
Teammannetje bij uitstek, nooit te beroerd om zijn plekje af te staan,
een potje te tellen, schrijven, noem maar op. Bij vlagen heel sterk en
belangrijk voor het team, technisch altijd keurig verzorgd, maar toch
ook af en toe ga je zien dat de jaren gaan tellen. Dan wil het niet en

Piet, dan wil het ook echt niet hè ???
En dan zeggen wij heel gewoon,
mag het ????? Iedereen zou willen
dat hij op 72 jarige leeftijd nog zo
mee kon doen en zo kon spelen.
Klasse Piet!!!
Piet speelde 17 partijen, won er 10
en verloor er 7. Speelde tweemaal in
8 beurten uit en won zoals gezegd
zeer belangrijke potjes tegen sterke
tegenstanders.

Piet eindigde met een moyenne
van 12,52.

“dit hebben we maar weer mooi geflikt “.

Tot slot onze teamcaptain Jaap Ripke.
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Onze regelaar, geweldig organisator. Moest vaak moeilijke
beslissingen nemen. Bijvoorbeeld wie moet er spelen ?? Doch ook
welke ballen nemen we, wie begint de ontmoeting , wie staat er
achter de bar ??? Klasse geregeld allemaal Jaap, waarvoor dank
namens het hele team.
Maar Jaap biljartte uiteraard ook mee en hoe. Hij speelde 17
partijen, won er 11, een gelijk en verloor er maar 5 (waarvan 3 in
het begin). Ik hoor Jaap nog zeggen, halen ze alleen tegen mij uit
elke keer ??? Hoe is het mogelijk. Maar gelukkig bleef dat niet zo,

het geluk aan zijn zijde kwam terug en
Jaap werd een zeer belangrijke spil in het
team. Verhoudingsgewijs is Jaap de
waardevolste speler gebleken. En qua
spel denk ik zelfs (but who the fuck am I)
dat als Jaap te allen tijde de rust blijft
bewaren in zijn spel, het spelletje blijft
spelen en niet gaat knallen, dat hij nog
veel hoger kan gaan spelen dan dat nu het
geval is.

Jaap eindigde met een moy. van 11,06.

“ik kwam en zag en overwon”.

Maar wat is een team zonder “begeleiders”??? Wat te denken van
onze arbiters Ben Looyenga en John en Dees. Altijd present op de
moeilijke maandagavond en altijd secuur en attent aan de tafel.
Dank, vrienden !!!! Dat is bij andere verenigingen echt heel wat
minder geregeld, geloof ons. En onze barkeepers Piet, Nico en Wim
van Roon. Ook voor hen “chapeau, wat moeten we zonder jullie.
Tot vaak ’s avonds laat waren jullie present om ons te dienen.
Tot slot nog een woord van dank aan onze trouwste supporter, Piet
van der Meij. Heel leuk Piet dat je er zo vaak bij was man…Daar
wil ik natuurlijk al onze andere supporters niets mee te kort doen (en
hen ook dank zeggen), maar Piet was bij zeer veel thuis- en
uitwedstrijden een trouwe aanhanger van ons team. Het is gewoon
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heel leuk biljarten en het imponeert je zeker als de zaal goed gevuld
is. Ik zie Piet een beetje als waardig opvolger voor onze vorige
captain J.d.W te B die spoorloos van de biljartbodem verdwenen
lijkt te zijn……….niet benieuwd hoe het met “je jongens”gaat
Jan??? We hebben je echt gemist, hopen je gauw weer eens te zien.
Nou we gaan de strijd aanbinden in de halve finale, waar deze
gespeeld wordt is nog niet bekend. Wel is al zeker dat Pieter niet
mee zal doen vanwege een vakantie in Turkije (wat een oen he). Het
zou fantastisch zijn als Jaap, Marcel, Cock en Piet het varkentje
gaan wassen en de finale weten te bereiken. Mannen, zet hem op !!!!

Pieter
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Verslag NK Ankerkader 38/2

Na tien jaar stond ik weer in een nationaal ankerkader 38/2 eerste
klasse te Olst, een klein dorpje bij Deventer.
Om half zeven vertrokken wij naar Olst, bang dat we te laat
kwamen.
We zouden onderweg opsteken, maar de rit ging zo goed, dat we om
half negen al voor de deur stonden. De gordijnen waren nog dicht,
wat nu? We zijn toen maar wat gaan drinken in Olst.
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We konden in eerste instantie niets vinden, maar Piet zag een
supermarkt, waar we koffie konden drinken.
Om half tien gingen we terug naar het café, maar er was nog
niemand. Uit eindelijk gingen de gordijnen open om kwart voor
tien.
We gingen naar binnen om me te melden bij de wedstrijdleiding en
om half elf gaf de burgermeester de afstoot.
Ik kon meteen aan de eerste partij beginnen, keek de zaal in en wie
zag ik daar zitten? De gebroeders Liefting, Anne Jager en George
Jacet.Dat had ik niet verwacht.
In negen beurten won ik mijn eerste partij. Dat was niet slecht.
Naar mate de wedstrijden verder gingen, konden we gezellig even
kaarten met Anne, Piet,Cees en George. Piet de Prater nam er een
lekker biertje bij ( een echte liefhebber! )
‘sAvonds hebben we lekker gegeten. Anne ging aan de boerenkool
en de gebroeders en ik gingen aan de nasi.
Na lang wachten moest ik pas om zeven uur weer spelen en prompt
verloor ik mijn partij..
Doordat de partijen zo lang duurden werd de resterende halve ronde
naar zaterdag verplaatst.
Die avond hebben we goed geslapen en vol goede moed melde ik
me om half elf weer bij de wedstrijdleiding.
Doordat de partijen weer uitliepen, moest ik pas om vier uur
biljarten.en weer verloor ik. Ik had moeite met het lange wachten.
Van de volgende partijen heb ik er nog een gewonnen en een
verloren.
De laatste dag won ik de eerste partij in acht beurten en de tweede in
zeven beurten. Ik werd vierde in Olst en keerde niet ontevreden naar
huis.Daarnaast heeft iedereen in Olst Piet de Prater leren kennen.
Het was een heel gezellig toernooi.

Cock van Hooff.

Gezegde: Leer van gisteren, Droom van morgen, Leef vandaag.
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Einduitslag NK ankerkader 38/2 Eerste klasse.

Naam pnt car brt alg. m h.s

1 R. de Vries 10 1607 67 23,98 146

2 R. Filippo 10 1425 62 22,98 231

3 Th.Zwarthoed 10 1489 72 20,68 171

4 C. van Hooff 8 1447 64 22,60 105

5 R. Stevendaal 7 1330 69 19,27 85

6 R. Gielens 6 1446 59 24,50 145

7 M. van Dopperen 3 1395 79 17,65 137

8 H. H. M. Dericks 2 1395 70 19,92 159

Beklagenswaardig:

Willem beklaagt zich bij zijn vriend Jan: “Mijn verkeringen lopen
steeds op niets uit Elk meisje waarmee ik thuis kom wordt door mijn
moeder af gekeurd.”
Jan: “Dan moet je een meisje kiezen dat op je moeder lijkt.”
Willem: “Heb ik gedaan, maar die werd door mijn afgekeurd.

J.B
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NK 57/2 1e klasse, 31 maart en 1 en 2 april in Hoorn.

Vlak na het sluiten van de inzenddatum voor het clubblad, dan toch
nog een verslagje van het zojuist geëindigde NK.
Teleurstellend is het sleutelwoord voor dit weekend. Direct in de
eerste ronde verloor ik van Marco Kivits, de kersverse nationaal
kampioen bandstoten. Dat is het risico van de hogere klassen,
iedereen kan de partij in een paar beurten beslissen. In de 2e ronde
werd er letterlijk een knallende overwinning op thuisspeler Germ
Bot behaald, door de enorme butages (waar iedereen het hele
weekend mee worstelde) leek het bij vlagen meer op tafeltennis dan
op biljarten.
Zaterdagochtend begon de ellende pas goed. Tegenstrever Jan Bijl
miste een massé, gaf dat ook toe, maar de arbiter wilde er niets van
weten: doorspelen, ik weet het 100% zeker…! Wij wisten het ook
zeker, maar dan anders… Toen ik vlak daarna werd afgeteld op een
biljardé (bij een driehoekje…?), had ik het wel gezien. Quote Jan
Vlieger: als mij dat was gebeurd, had ik allang in de auto naar huis
gezeten! Maar goed, zoiets beïnvloed wel je hele toernooi. Je bent
direct bijna kansloos voor de titel, zeker omdat de latere kampioen
in de volgende partij in 5 beurten uit ging.
Toen ik tegen Klaas Willem Duijn moest aantreden, was hij nog
volop kanshebber voor de titel. Helaas kiest hij er vaak voor om
verdedigend te spelen, wat mij dan juist extra motiveert om koste
wat kost de partij te winnen. Na 7 beurten was hij niet alleen een
stukje sympathie van mijn kant kwijt, maar ook zijn kansen op de
titel. Martin v.d. Tillaart bleef echter maar winnen en zo was het al
snel duidelijk dat ik geen kampioen meer kon worden. Het enige
wat ik voor mezelf nog moest bewerkstelligen, was het moyenne
opkrikken tot boven de 20. Toen binnen 45 minuten de 200
caramboles tegen Wim Ooteman op het bord stonden in 4 beurten,
was dat ook geregeld. Bij de laatste ronde was de kampioen al
bekend, hij kon niet meer bijgehaald worden door wie dan ook. Als
ik zou winnen, kon ik evengoed nog 2e worden… maar ja, dat
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interesseert mij dan weer geen f$%#. Het heet niet voor niks een
kampioenschap…er wordt er 1 kampioen en de rest simpelweg niet.
Als je geen kampioen kan worden, moet je alleen nog zorgen dat je
geen laatste wordt, een 2e of 7e plaats is mij om het even. Het werd
een 5e plaats. Het niveau was over het algemeen niet bijzonder,
slechts 2 spelers boven de 20 terwijl alle spelers ruim boven de 20
gespeeld hadden in de voorrondes.
Wel was ik al in de voorwedstrijden gepromoveerd naar de
hoofdklasse 57/2, een niveau wat een aantal jaren geleden nog
onbereikbaar leek. Dan ben je meteen ook speelgerechtigd voor
kaderen op de grote tafel, ook al hebben we die niet bij OBIS…

De matadoren gebroederlijk op een rij

Al met al was het wel gezellig (wonder boven wonder) bij Horna,
maar dat kwam vooral door het massaal toegestroomde publiek.
Ik ga niet proberen alle namen te noemen, want dan vergeet ik
natuurlijk weer iemand, maar wel onze biljart-a-holic Marcel Smit.
Ik vind het ook altijd wel leuk om wat interesse te tonen, maar elke
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dag…je moet er maar zin in hebben. Zondag kwam overigens bijna
iedereen te laat, ongeveer een half uur voor het einde kwamen er
ineens diverse mensen
binnen. Waarom er nog
steeds mensen over Alkmaar
richting Hoorn rijden is me
een raadsel, het mag toch
algemeen bekend zijn dat via
Zaandam veel sneller is? Het
is te hopen voor Willem
Koelman dat hij zijn gebak
sneller rond brengt, want met
zure slagroom en droog
brood maak je geen
vrienden… Allemaal dank
voor de belangstelling, ook
de kadercollega’s uit “knap gedaan jochie”.

poule 10 (volgend jaar weer poule 11???).

Nog even de eindstand en dan heb ik mijn plicht weer gedaan!
naam vereniging gesp. pnt. car. brt. moy. h.s. p/m.

1 M. v/d Tillaart t' W.v.L / CVB Bank 7 12 1355 51 26,56 93 50,00

2 W. Siebelink BV de Veemarkt 7 8 1282 70 18,31 111 25,00

3 K. Duijn BC Horna 7 8 1037 61 17,00 132 25,00

4 C. Kivits BBG / van Zandvoort 7 8 957 57 16,78 123 33,33

5 J. Beentjes Ook Biljarten Is Sport 7 6 1132 53 21,35 123 50,00

6 G. Bot BC Horna 7 6 1040 56 18,57 104 40,00

7 J.Bijl BV de Posthoorn 7 6 1109 69 16,07 94 22,22

8 W. Ooteman BC Horna 7 2 849 65 13,06 65 20,00
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Obis
OBIS-Hypotheekvisie Heemskerk
kaderteam

Even een overzichtje van het seizoen
kadercompetitie voor de kereltjes van
Hypotheekvisie.
Op het moment van schrijven hebben we net de
laatste competitieronde afgewerkt, een remise tegen
De Vries 2.
Daardoor zijn we uiteindelijk 3e geworden, nadat we
ongeveer een halfjaar aan kop hebben gestaan.
Teveel verliespunten in de laatste fase zijn ons fataal
geworden, maar we hebben in ieder geval de play-
offs gehaald!
Voor het seizoen zouden we daarvoor hebben
getekend, nu is het gevoelsmatig toch een beetje
een troostprijs…
Maar we gaan ervoor, 22 of 23 april in Hoorn, de
exacte datum wordt nog wel gepubliceerd op het
bord.

In vogelvlucht dan even het seizoen per persoon:
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Jeroen was de constante factor dit jaar, diverse korte partijen
van 4 a 5 beurten en dikwijls op het
beslissende moment toch nog net 1
of 2 puntjes voor het team
binnenslepen. Soms moest het wel
uit de tenen komen, denk nog maar
eens aan de “veldslag” tegen Jan
Visser (Onder Ons). Ik wou al bijna
bij de collega’s van Pearle
aankloppen voor een verrekijker,
maar op een bepaald moment
begonnen de driebanders goed te

vallen en kon de overwinning gevierd worden. De eerste helft
van de competitie was wat sterker dan de 2e, maar over het
algemeen gezien toch weer hoger dan vorig seizoen.
Helemaal tevreden ben ik evengoed niet, het kan echt nog
wel beter.

Dan Vincent, mijn kaderteammaatje van de afgelopen zoveel
jaar (6?). Aan het begin van het seizoen kwam hij met de
mededeling dat hij een baan had gevonden, helaas moest er

wel ploegendienst gelopen
worden…
Dat resulteerde erin dat hij veel
minder heeft meegespeeld dan we
graag gezien zou hebben. 15
optredens waarvan slechts 5
winstpartijen, maar die mochten er
dan ook wel wezen: 7, 6, 6, 3 en 7
beurten! Prima prestaties, alleen
jammer dat het wat wisselvallig was.

Desondanks ook weer beter dan het voorgaande seizoen, de
stijgende lijn zit er weer in!
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Joop stond ook bijna altijd in de basis, waar hij bewees een
echte puntenpakker te zijn. Blijft knokken, al laat hij zich ook

nog wel eens uit zijn spel halen
door randverschijnselen. O.a. door
een prima partij in 6 beurten, werd
Joop halverwege verhoogd van
130 naar 150. Geen probleem, in
de 2e helft werd even vaak
gewonnen als in de 1e helft.
Constant niveau tussen de 10 en
11 moyenne en in de laatste partij
scherpte hij zijn hoogste serie nog
even aan naar 73.

Dan onze Frenkie, als we het toch over wisselvalligheid
hebben… Prachtige partijen in 5 en 7 beurten en een serie
van 80, gevolgd door ook wel eens een potje waarbij de 4
moyenne zelfs niet gehaald werd. De eerste helft werd keurig
afgesloten met ruim 9, waardoor de caramboles naar 130
gingen. Maar in de 2e helft slechts 5 optredens met een

teleurstellend resultaat, waarna
Frank op eigen verzoek de laatste
7 ontmoetingen op de bank bleef.
Even luisteren naar de captain:
Geloof in jezelf, want als het tussen
de oren goed zit, kan je echt die 10
gemiddeld wel aan! En een Frenkie
die goed in zijn vel zit kan je er niet
alleen qua biljarten, maar ook qua
gezelligheid, prima bij hebben!
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Sjaak was dit seizoen de nieuwkomer en dat was even
wennen
Hij had wat problemen met wat
spanning en presteerde lange tijd
niet naar eigen verwachting. Er
werd wel regelmatig gewonnen,
maar dat was vaak in veel beurten
en dan moet je wat geluk hebben
dat je tegenstanders de partij ook
niet kunnen uitmaken. Derhalve
wel
een hoop punten binnen gesleept

voor het team en daar gaat het tenslotte om! Een wisselvallig
seizoen wel, met een aantal lage moyennes, maar tegen het
einde ook een paar prima partijen van 9 en 10 beurten.
Maar vooral de 7 beurten uit bij Onder Ons tegen Rinus
Verton was fraai, bovendien was dat de avond dat de play-
offs veilig werden gesteld!

John speelde het hele seizoen
vrij constant rond de 6. Nog
steeds wat onervaren en zeker in
de 2e helft was hij nog veel bezig
met zijn libre wedstrijden. Door
zijn successen in de hoofdklasse
zakte zijn kadermoyenne
langzaam in, maar dat moet
straks weer opgepakt worden.
Geen hele korte partijen
gespeeld, maar wel een prima

serie van 56.

Jeroen
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Persoonlijke prestaties:
Partijen Moy HS Winst Gelijk Verlies Pnt

Jeroen Beentjes 57/2 24 24,23 194 15 2 7 32

Vincent Veldt 38/2 15 16,92 114 5 2 8 12

Joop Roelands 38/2 21 10,88 73 12 1 8 25

Frank Sinkeldam 38/2 17 8,26 83 9 1 7 19

Sjaak Strik 38/2 15 6,67 44 10 2 3 22

John Mol 38/2 16 5,80 56 5 0 11 10
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Jaap Bleeker Jeugdtoernooi van 16 en 17 februari 2006

Tijdens het altijd goed verzorgde Jaap Bleeker jeugdtoernooi van
16 en 17 februari 2006 bij Horna in Hoorn was de jeugd van de
Magneet goed vertegenwoordigd.
M’n petje af voor de wedstrijdleidster die ruim 60 kinderen in poules
had ingedeeld en in haar eentje er voor zorgde dat er steeds
gespeeld en geteld werd en alle uitslagen invoerde onder vaak
belangstelling van heel wat nieuwsgierige deelnemers.

Gezamenlijk met de
vader en opa van

Sven, de ouders van
Patrick Verduin, Paul
Mans en Monica
Lenaers moedigden
we onze Magneters
aan: Joni, Rick,
Patrick, Partrick en
Jeffrey Lenaers , Sven
en Remco & Linda
Mans.
De partijen werden
rap gespeeld
en de tafels

(vlnr: Joni, Linda, Sven, Patrick V, Jeffrey, Remco, (soms wel 11!)
Patrick en Rick waren continue bezet..
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Sven nog maar drie maande lid en nu al zo’n groot toernooi. Hij
werd 5e in z’n poule met een serie van 5 en een moyenne van 0,38.
Yoni (39 car.) trof ‘zware’ tegenstanders. Ze liet zich echter niet
wegspelen. (gemiddelde van 1,10) Van Jeffrey hebben we ook
genoten, hij speelde een algemeen moy van 0.92. Patrick Verduin
speelde 1 gemiddeld doordat ie een paar partijen van dik boven de
1 had. Patrick Lenaers (alg.moy 0,62) scoorde nog een serie van 6
(!) en vond net als alle andere Magneters het meedoen heel leuk.
Rick (moy . 0,72) en Linda (moy. (0,71) kwamen “ouwe” bekenden
tegen en namen hun mindere partijen voor lief.

Remco won de van
de Magneet de
meeste partijen en
mochten meedoen
met de beste 8. Hij
eindigde uiteindelijk
op de 8ste plaats.
Heel goed gedaan
en een felicitatie
waard!

Remco met z’n apetrotse vader

Eindstan
d

1 Marc Groot Jong Cultura, Andijk
2 Jaap Lakeman Superstoters, Wervershoof
3 Charl de Wit Jong Chaos!, Hoogkarspel
4 Sabine Schutte Superstoters, Wervershoof
5 Arjan Groot Jeugd Witte Huis Hoogwoud
6 Ivar Buiter BIOS, Warmenhuizen
7 Roy Kok Horna, Hoorn
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8 Remco Mans OBIS/Magneet, Heemskerk

Nog verder te melden over dit toernooi:
Ferry Jong Talent van het Jaap Bleeker toernooi 2006.
Sam v. Etten Hoogste Parij gemiddelde: 3,71
52 caramboles in 14 beurten.
Duncan Smit Kortste parij: 4 beurten, moest 8 car. maken. En dan
nog zeer bijzonder:
Danny Vermeulen Hoogste Serie 12,
Foutje, want hij moest er maar 10 maken.

Competitie:

Linda koploopster! Met een goed moyenne en een hoogste serie
van 9.
Jeffrey is met een inhaalrace bezig en zelfs Wesley is het nog niet
gelukt om die serie van 19!! te verbeteren.
Remco begint een stuk rustiger te spelen en zijn gemiddelde mag er
best zijn!
Patrick mag een met moyenne van 0,75 tevreden zijn. Rick maakte
indruk met een partijgemiddelde van 1,91. Paul valt niet alleen met
z’n broekspijpen op maar ook met grote rake stoten. Wesley boekt
duidelijk vooruitgang, op naar de 3 gemiddeld! Myriam heeft nog
wat in te halen en slaat zeker terug. Haar moyenne tosti’s eten ligt in
ieder geval hoog! Tom handhaaft zich in de middenmoot en
verfraaid momenteel de website van de Magneet.
Patrick uit Akersloot draait nu een te laag gemiddelde, tegen de 1
moet kunnen! Zal Thijs zich weten te vermannen en zijn mooie
afstoot weer ten toon spreiden?
Yoni krijgt les van Piet Liefting over looplijnen, positiespel en
plaatsen op bal 3 , elke stoot wordt nu weloverwogen genomen..
Sven heeft plezier in het spelletje, is fanatiek en net als bij
voetballen verliest is niet graag.. Jeroen heeft helaas fysieke
klachten en we hopen maar dat ie weer gauw volledig mee kan
doen.
F.Sinkeldam.
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In het volgend clubblad
Aandacht voor :

 De talentendag van 9 april 2006 (deelname van Wesley,
Jeffrey en Patrick Verduin);

 De jeugdclinic van 20 april 2006 te Oosterhout.
 Trainingen op de zaterdagochtend
 En de clubfinale.

Stand

31-3

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

1 Mans, L 10 22 229 263 0,87 9 1,31

2 Lenaers, J 8 16 179 167 1,07 19 1,84

3 Mans, R 10 16 308 278 1,10 8 1,78

4 Lenaers, P 8 15 125 166 0,75 5 1,05

5 Sinkeldam, R 9 15 173 221 0,78 8 1,91

6 Wezepoel, P 8 13 157 219 0,71 8 1,09

7 Wildt de, W 8 11 448 179 2,50 17 3,50

8 Kranendonk, M 6 11 108 161 0,67 7 1,05

9 Wezepoel, T 6 8 148 135 1,09 8 1,24

10 Verduin, P 7 6 160 178 0,89 6 1,33

11 Vries de, T 6 6 84 152 0,55 5 0,90

12 Duivenvoorde van, Y 6 5 163 159 1,02 6 1,89

13 Koning, S 6 5 76 185 0,41 3 0,65

14 Stoops, J 2 3 48 67 0,71 9 1,17
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Agenda seizoen 2006 -2007 bij OBIS/De Magneet

22 t/m 24 september 2006 6e klasse districtsfinale;

13 t/m 15 oktober 2006 5e klasse districtsfinale;

Regio 7e klasse 7 en 8 oktober 2006;

B teams finale indien deelname de Magneet..
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Indeling speeldagen:

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

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

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

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

Dinsdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Woensdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams
(4 tafels beschikbaar )

Woensdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

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

Donderdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

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

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

Zaterdagocht.
Vrij biljarten
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagmid.
Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaaar)

Zondagocht.-
Middag

Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaar)
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT: 5JUNI
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


