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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,
Jan Keus en Piet Liefting.
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Van de vice-voorzitter,

Wegens enorme drukte bij bakkerij Koelman heeft de voorzitter mij
gevraagd een bijdrage te leveren aan het clubblad van december
2006.

Allereerst wenst het bestuur de leden sfeervolle en gezellige
kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2007 toe.
Voor Piet Liefting hoop ik van harte dat de chemokuur een
positieve uitwerking zal krijgen.
Ook Cees Welp spoedig herstel toegewenst.

Geen nieuwjaarsreceptie;
Een logische datum voor de nieuwjaarsreceptie zou zondag 7
januari kunnen zijn. Het bestuur heeft besloten ook deze keer geen
nieuwjaarsreceptie te houden omdat de leden elkaar in de week van
1 tot 7 januari op clubavonden al ontmoeten, alsook op de
maandagrecreatie en woensdagmiddagcompetitie. Op de
clubavonden en op genoemde middagcompetities zullen aan de
leden drie consumpties worden aangeboden en zal met bitterballen
worden rondgegaan.

Jaarvergadering;
Maandag 5 maart 2007, aanvang 20.00 uur, wordt de
jaarvergadering gehouden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Vacature penningmeester;
Ook op de advertentie in het vorige clubavond heeft niemand
gereageerd. Het blijft voor mij een onbegrijpelijke zaak dat er
niemand opstaat om de werkzaamheden van de penningmeester op
zich te nemen. Op de komende jaarvergadering zal dit punt op de
agenda staan.
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Mocht niet worden voorzien in deze vacature dan zullen de
werkzaamheden moeten worden uitbesteed aan een
administratiekantoor.

Afscheid Greet Lammers;
In de bestuursvergadering van 4 september 2000 sprak Greet
Lammers de bereidheid uit, de financiele administratie voor OBIS te
gaan doen. Uit het verslag van die vergadering:
"Wim (Koelman) maakt afspraak met Joop Roelands en Greet
Lammers voor bespreking op 12 september 2000 in het clubgebouw
voor het uitleggen van de geheimen van de smit (Henk's (Palm)
computerhoek"). Ruim 6 jaar heeft Greet haar werk op een
voortreffelijke wijze gedaan.
Begin dit jaar gaf Greet te kennen 1 januari 2007 definitief te
stoppen.
Greet heel hartelijk bedankt. In de bestuursvergadering van 16
januari a.s. nemen wij afscheid van haar met een passend
kado(fietsweekend met Ben of iets dergelijks?)

Evenementencommissie;
Zoals u bekend hebben Bank Koelman, Cor de Heer en Frank
Sinkeldam zitting in deze commissie. Frank heeft bedankt omdat hij
zich overbodig voelt. In de jaarvergadering wordt mogelijk bekend
wie Frank gaat vervangen.

Clubblad(PR);
Dankzij de enorme inzet van Sixtus Jorritsma kunnen wij ook na het
tijdperk George Jacet, voor de dag komen met ons clubblad dat van
een goed redactioneel, gevarieerd en lezenswaardig nivo is.
Wij hopen nog jaren met Sixtus vooruit te kunnen. Je moet als
redacteur in ieder geval de eigenschap hebben om met een ijzeren
wil en overtuiging de bijdragen voor het clubblad "tijdig" binnen te
hebben. George en Sixtus voldoen respectievelijk daaraan.

Sportief OBIS;
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Wim van Weert is -zoals u wellicht weet - niet alleen
districtskampioen van Alkmaar e.o. geworden; hij werd zelfs
ongeslagen regiokampioen in Heerhugowaard. Geweldig Wim.
In het kampioenschapvan Nederland in het (beroemde) Witte Huis
van Hoogwoud werd Wim zevende. Tijdens het K.O-toernooi werd
Wim door Wim gehuldigd.
Het 19e Knock-out toernooi om de Joop Schouws Memorial Bokaal
werd gewonnen door Wim van Roon, die in de finale de winnaar
van 2005 Sjon Koelman gedecideerd versloeg.
In de Viaanse Molen werd Piet Karsten 6e in de districtsfinale 3e
klas.
Wij staan enige dagen voor de districtsfinale 2e kl. libre. waarvoor
de OBIS-leden Marcel Smit en Piet v.d. Meij(Piet heeft afgezegd
wegens opname in het ziekenhuis voor een schouderoperatie;
spoedig herstel toegewenst) zich hebben geplaatst.
Succes Marcel!
Reclame voor de biljartsport wordt gemaakt door onze beide
kaderteams op de maandagavond om de 14 dagen. De sterkste
spelers(waaronder Pieter Adrichem, Jeroen Beentjes en Marcel
Versluis) laten fraaie staaltjes zien; hoge series, korte partijen en
hoog tempo(Pieter). Dat het publiek dit waardeert blijkt uit de snel
groeiende aanhang.
Zeker reclame voor deze edele wedstrijdsport.

Recreatiebiljarten;
De maandagmiddagrecreatiegroep, (27 letters) onder leiding van
Sjaak Reuzenaar draait voortreffelijk, evenals de
woensdagmiddagcompetitie onder leiding van Toon de Boer
(vroeger waren beide heren lid van b.v. Centrum Uitgeest, lokatie
Piet Tuin).
De (bijzondere) krasse oude knarren kadercompetitie (Rob Overdijk
78 jr, Jaap Bregman 75 jr., Gert Sneekes 74 jr, Freek Kras 70 jr,
Anne Jager 69 jr en benjamin Jos Scheffer 60 jr) speelt zich af op de
donderdagmiddag; wist u dat Rob in zijn hoogtijdagen ere-klasser is
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geweest. O.a. Piet van der Pol, Cees van Oosterhout e.a. waren in de
jaren 50 zijn tegenstanders. Ook Gert was vroeger een sterke
57-2 kaderspeler.
Vrijdagmiddag, tenslotte wordt bezet door de biljartvereniging
Jansheren.

Jeugdbiljartclub De Magneet;
De Magneet bestaat in april 2007 45 jaar. Jeugdleider Frank
Sinkeldam en assistent Jan Keus bereiden een activiteit voor.
Het jubileum (tussen 40 en 50) wordt bescheiden "gevierd".

Anne Jager, vice-voorzitter

gezegde:
Indien u ‘s morgens met de kippen opstaat

en werkt als een paard
en ‘s avonds zo moe bent als een hond,

dan kunt u wel eens een ezel zijn.
Redactie:
Je zal maar een Heemskerker zijn!
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OPROEP VOOR EEN PENNINGMEESTER

Op zo’n manier hoeft u het niet
meer te doen, dat is verleden tijd.

Het verbaast mij nog steeds dat niet iemand van de leden

van OBIS opstaat om de functie van PENNINGMEESTER

op zich te nemen. Zo’n grote vereniging als OBIS kan niet

zonder penningmeester. Naar mijn mening zijn er onder

ons heus wel leden die een administratieve functie in het

bedrijfsleven vervullen. Het is ook bekend dat de tijden

veranderen, met andere woorden de vrije tijd wordt

tegenwoordig anders ingevuld. Maar toch…………. het zou

mooi zijn wanneer op de jaarvergadering in maart 2007

het bestuur kan mededelen dat OBIS een penningmeester

heeft.
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De maand december is een prachtige maand om daar eens over na te
denken…………..

Zoals bovenstaande foto aantoont is dit monnikenwerk

verleden tijd. De computer heeft zijn waarde al bewezen

met o.a. veel tijdbespa- ring.

DENKT U ER EENS GOED OVER NA. OBIS KAN NIET
ZONDER PENNINGMEESTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HENK PALM

Gezegde: Aan je vrienden hoef je geen uitleg te geven,

Zij begrijpen je wel
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Een woordje van de redactie

We zijn al weer enige maanden
met de competitie gestart.
Volgende maand zijn dan ook de
winterkampioenen bekend.
Ik hoop dan ook dat zij, die dan in
aanmerking komen, om te mogen
deelnemen voor het
clubkampioenschap op het eind
van de competitie, dit niet verstek
laten gaan. Het zou jammer zijn als
hier door deze strijd dan

devalueert.
Verder is te melden, dat er al enige leden een mooi resultaat hebben
neergezet in de persoonlijke kampioenschappen. De verslagen kunt
u lezen elders in dit blad.
Ook vermeldenswaardig is, dat OBIS in het laatste kwartaal weer
een drietal sponsors rijker is.Hierbij wil ik ze dan even voorstellen.

Allereerst Brantjes makelaars, u
wel bekend. Diverse leden
hebben in het verleden van de
diensten van dit bedrijf gebruik
gemaakt en zullen dit dan ook
zeker in de toekomst doen. Veel

is hier niet aan toe te voegen, deze naam is een begrip in de IJmond.

De Docentenbank is voor de
meesten van ons niet zo bekend.
Dit bedrijf richt zich vooral op
berginnende en zittende
docenten die opzoek zijn naar
werk.
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Ook zij die nog studeren voor hun bevoegdheid kunnen zich gratis
inschrijven.
De Docentenbank heeft landelijk contacten met de scholen en als
een school een vacature open heeft staan, verzoeken zij de
Docentenbank om enige kandidaten, om deze vacature te vervullen.
Vervolgens ontvangen enige kandidaat-sollicitanten van de
Docentenbank, die het meest geschikt zijn voor deze functie,
rekeninghoudend met de wensen van de school en kandidaat een
uitnodiging voor een sollicitatie.
Bij sommigen van jullie, zal ongetwijfeld in familie of in de
kennissenkring wel iemand zijn, die van deze mogelijkheid nog
nooit gehoord heeft in dit plaatje past, en er graag gebruik van wil
maken

Lostparts.nl is een nog jong ICT-
bedrijf en timmert langs de weg
voor bedrijven, waaronder detail-
en groothandel- en
productiebedrijven.
Velen van hen hebben nog een
overtollige magazijn- of
winkelvoorraad die moeilijk te
slijten is.
Deze producten kunnen ze op

deze site aanbieden. Anderzijds zijn er firma’s die op zoek zijn naar
producten, omdat ze moeilijk te bestellen zijn doordat ze niet meer
gangbaar zijn of omdat men er met een koopje aan kan komen en er
nog best handel in zien.
Voor deze groep is het de moeite waard om op deze site te kijken en
wie weet, vind u iets wat u nodig heeft. Helaas voor particulieren,
het is alleen voor bedrijven.

Verder wens ik u nog veel leesplezier in deze editie.

Sixtus
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Het zal je toch gebeuren!

17 – 11 – 2006
Deze dag ging Piet Sinnige, zoals gebruikelijk op vrijdag, naar de
brandweerkazerne om het biljart schoon te maken en de ballen op te
poetsen. Nadat hij zijn taak had verricht, ging hij huiswaarts.
Omdat het die dag markt was, ging hij binnendoor en bij de
ING-bank aangekomen zag hij Ben de Ruijter ontreddend op z’n
knieën tussen de afgevallen bladeren de grond aftasten.
In eerste instantie dacht hij: “Die heeft z’n bril laten vallen en
zonder bril is ie zo kippig als wat”.
Dichter bij gekomen, zag hij dat Ben zijn bril nog op had, dus er
moest iets anders aan de hand zijn. Wat kan het dan nog meer zijn?,
dus daar moest Piet meer van weten.
Op zijn vraag: “Ben waar ben jij mee bezig”, richtte Ben zich
langzaam op en met het schaamrood op zijn wangen stamelde hij
wat hem was overkomen.
Piet, zei hij, je kunt het geloven of niet, ik zoek mijn tanden. Koop
ik op de markt een haring met uitjes en gaan die uitjes onder mijn
tanden zitten. Dus denk ik, eruit die handel, als ik straks thuis kom
spoel ik die bende wel weer schoon. Ik doe ze in mijn borstzakje en
ik voel even later of ik ze er wel goed heb ingedaan. En wat denk je
laat ik nou de helft kwijt zijn. Ik weet zeker dat het hier is gebeurd.
Piet, begaan met het lot van Ben, stroopte z’n mouwen op en liet
zich ook zakken en samen zochten ze verder.
Na enige tijd kregen ze ook nog gezelschap van een dame die ook
met Ben te doen had en als drie speelse honden kropen ze in het
rond. (In hun emoties vergaten zij alleen nog te kwispelen.)
Een kwartier later richtte Piet zich op en vroeg:”Ben heb je, je
zakken wel goed nagekeken, want hier ligt echt niets”.
Met een stijve rug kwam Ben overeind, streek zijn trui glad en op
dat moment rolden zijn tanden onder zijn trui vandaan op straat.

Red: Ben, kukident kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden.
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Een sponsor aan het woord

Het is de vierde keer dat deze column in ons clubblad verschijnt en
de sponsors vonden het leuk, dat zij extra aandacht van de
vereniging kregen. Het was voor mij niet zo moeilijk om met een
vragenlijstje te komen, omdat zij ook nog spelende leden zijn.
Niet spelende sponsoren hebben uiteraard dezelfde rechten in ons
clubblad, vandaar dat ik me nu wend tot een niet spelende sponsor,
n.l. onze buurman Theo de Roode.

Beter een goede buur, dan een verre vriend

Theo, kun je, je even voorstellen?

Mijn naam is Theo de Roode, ik ben 36 jaar getrouwd met Lida
Zomerdijk, wij hebben 2 zoons en 1 dochter, 2 schoondochters,
1 schoonzoon, 2 kleinzoons en 2 kleindochters.
Inmiddels hebben wij onze slagerij al weer 45 jaar aan de Kerkweg.
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Heb je zelf ook wel eens gebiljart, of het geprobeerd en wat vind je
van deze sport?

Met biljarten heb ik niets, ik heb het wel eens geprobeerd, maar heb
schijnbaar geen balgevoel. Wel vind ik het een mooie sport en
doordat er veel concentratie mee gemoeid is, kan ik het wel
vergelijken met mijn werk.

Er is me verteld, toen onze vereniging naar de Kerkweg verhuisde,
we ook sponsors probeerden binnen te halen en dat je een van onze
sponsors van het eerste uur bent.
Kun je, je nog herinneren hoe dat toen in z’n werk ging?

Op een verjaardag bij mijn zwager, zat ik naast Wim Koelman.
Hij vertelde mij dat hij een ruimte zocht voor OBIS, daar het
toenmalige club huis te klein werd voor de vereniging.
Ik tipte hem, dat er boven de voormalige Rabobank een ruimte vrij
was gekomen, waarop hij direct actie ondernam en ziedaar het
resultaat.(Een schitterende biljartzaal waar menigeen z’n potje
speelt)En van het een kwam het ander.

Een vereniging kan tegenwoordig niet zonder sponsors, vandaar dat
we altijd langs de weg timmeren om dit aantal op peil te houden.
We hebben bewust gekozen om geen concurrenten van elkaar aan te
trekken. Ook hebben wij geen grote sponsors. Het gevaar bestaat,
waneer zo’n sponsor stopt en de begroting daar is afgestemd er een
groot probleem ontstaat.
Heb je als zakenman nog wat tips om sponsering van onze
vereniging nog aantrekkelijker te maken?

Sponsering is iets aparts, wat bij OBIS goed wordt begrepen. Het
komt van 2 kanten, wat ik bij vele andere verenigingen niet kan
zeggen. Als een sponsor er wat aan heeft, komt dat ook weer ten
goede aan de vereniging, want het is een stimulans om door te gaan.
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Nu nog een stuk reclame voor je zaak want ik meen dat er over de
geschiedenis van je voorouders en de vele prijzen die je in de wacht
hebt gesleept genoeg te vertellen is.

“Slagerij De Roode” is een naam die al heel lang in Heemskerk is
gevestigd.
Ik hoop dat ik mijn huiswerk goed heb gedaan, want ik trof in het
archief de naam van een zekere Dirk de Roode die in 1901 als
slager zich vestigde in Heemskerk.
Kun je daar iets meer over vertellen?( Misschien heb je nog foto’s
van toen en nu, het lijkt me leuk om ze bij dit artikel in ons clubblad
te plaatsen. )
Hoe ben je zelf in het slagervak terecht gekomen? En heb je zelf ook
kinderen, die gekozen hebben de familietraditie voort te zetten?

Mijn grootvader is in 1905 begonnen in de Renessestraat, waarna hij
al gauw verhuisde naar de Gerrit van Assendelftstraat.
Mijn vader en z’n twee broers namen later deze zaak over.
Al spoedig hierna ging zijn broer Dirk naar Amsterdam en mijn

vader ging samen met
z’n vrouw Dora naar de
Kerkweg, waar ik als13
jarig jongentje al de
nodige bestellingen
bezorgde naar het
duingebied. Zelf ben ik
slager vanaf de wieg,
zeg maar, het is me met
de paplepel ingegeven.
Ik doe dit werk nog
steeds met veelplezier.

Een kijkje in de zaak aan de Kerkweg.
De foto is al weer van enige tijd geleden, maar nog steeds heeft men een
uitstekend overzicht van de ambachtelijke producten.
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De traditie zet zich nog steeds voort.
Mijn zoon John heeft al weer 6 jaar een eigen slagerij in Amsterdam
en m’n dochter met haar man bestieren bijna 3 jaar een slagerij in
Bergen.
Tenslotte beheert mijn zoon Marcel de boekhouding.

Vroeger kocht een slager een koe op markt en slachtte hem zelf, ik
denk dat je daar nog wel een leuke herinnering van is bij gebleven.
Daar is vast wel een leuke anekdote over te vertellen.

Mijn vader ging een koe halen voor de slacht en z’n broer reed
achter hem aan. Het brave beest had blijkbaar weinig zin, want hij
rukte zich los en sloeg op hol na eerst de koplamp van de wagen
stuk te hebben getrapt. Hij zette het op een draf en zij er achter aan.
Tenslotte belande hij in een sloot en ging helemaal onder.
Herejoh, dachten ze die zijn we kwijt, maar tot hun stomme
verbazing kroop de koe aan de andere kant weer uit de sloot en
verdween weer in het land, waar hij vandaan kwam.
De afloop laat zich wel raden!

Over prijzen gesproken:
Op de vereniging zijn we diverse malen na een toernooi verblijd met
als prijs een worst van je en vaak werd hij ter plekke al
geconsumeerd. Dit viel altijd wel in goede aarde bij de leden.
Diverse malen haalde je De Kennemer, doordat je diverse prijzen
met je producten in de wacht wist te slepen.
Misschien is het wel interessant om daar iets meer over te vertellen.
Ik vraag me af hoe dat in jullie vak in z’n werk gaat.

Ons bedrijf heeft in de loop der jaren veel prijzen gewonnen.
In al m’n bescheidenheid heb ik de eerste jaren er nooit zoveel
ruchtbaarheid over aan gegeven, maar uiteindelijk is het niet
niks om toch altijd maar bij de top te horen.
Ik ben aangesloten bij het worstmakersgilde, dat nu al 38 jaar
bestaat
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En zo lang ben ik dan ook lid van dit gilde.
De keuring gaat als volgt:
3 Keer per jaar krijgen wij en telefonische oproep, om onze
producten binnen 24 uur in te sturen naar Houten, al waar alle
producten uit het hele land samen komen. Daar worden ze gekeurd
door 5 speciale keurmeesters en die beoordelen ieder voor zich de
producten en geven daar punten voor.
Van 98 tot 100 is goud, van 95 tot en met 97 is zilver.
Vervolgens worden de producten naar Zeist gezonden voor een
bacteriologisch onderzoek, die zwaar beoordeeld wordt voor het
eindresultaat over dat hele jaar.
Wij zitten al 5 jaar bij de top 10.

Ten slotte de laatste vraag; Theo stel dat er een sponsordag wordt
gehouden je mag zelf kiezen hoe je door onze leden in de watten
wordt gelegd, hoe zou je dat wensen?

Bescheiden als ik ben laat ik me op zo’n dag verrassen.

Met een vriendelijke groet, Theo de Roode
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Dinsdagavond
Stand per 1-12-2006

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

1 Bruins, G 22 46 684 444 1,54 11 2,42 117,59

2 Lammers, H 22 45 1574 439 3,58 33 7,80 107,66

3 Koelman B, B 22 44 501 454 1,10 10 2,27 121,26

4 Ruijter de, R 21 42 701 436 1,60 11 2,92 107,18

5 Roon van, W 22 39 1234 374 3,29 28 9,14 122,20

6 Mol S, S 21 38 1099 405 2,71 21 6,22 115,96

7 Mantel, A 22 38 1263 486 2,59 24 4,76 100,72

8 Koelman, W 22 37 1084 471 2,30 19 4,23 100,50

9 Harlingen van, B 18 36 723 351 2,05 27 3,66 115,07

10 Lammers, B 21 34 915 421 2,17 24 3,64 103,99

11 Fatels, P 22 33 786 483 1,62 11 2,66 102,34

12 Duyn,E, E 20 31 1229 375 3,27 27 9,00 107,45

13 Looijenga jr, B 20 30 881 402 2,19 14 4,00 103,37

14 Beentjes, B 18 29 632 412 1,53 12 3,16 102,95

15 Beentjes, K 20 28 1356 388 3,49 25 6,66 103,09

16 Aardenburg, J 19 27 844 413 2,04 21 4,00 95,94

17 Ripke, J 22 26 3069 419 7,32 68 16,00 104,04

18 Bart, R 17 26 1288 314 4,10 39 6,64 102,80

19 Tiecken, D 18 25 590 367 1,60 12 2,92 108,62

20 Glorie, T 20 25 441 384 1,14 11 4,00 108,33

21 Koelman Jh, J 21 25 1505 455 3,30 34 7,00 91,62

22 Beentjes, E 18 23 779 401 1,94 14 3,12 95,22

23 Meij van de, P 12 19 767 256 2,99 22 3,94 99,87

24 Welp, C 18 19 612 444 1,37 13 2,05 88,35

25 Pettinga, W 16 18 321 338 0,94 8 1,92 106,70

26 Schoehuijs, G 9 14 321 213 1,50 14 2,00 86,11

27 Tromp, C 15 12 307 323 0,95 7 3,00 95,05

28 Heer de, C 15 11 830 313 2,65 17 4,00 77,99

29 Tuin, J 9 4 80 209 0,38 3 0,00 85,06

30 Tiecken, J 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00
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Ver weg, dus ook ff geen OBIS, maar…….

Ruim 36 jaar geleden heb ik enige tijd gewoond en gewerkt op
Curacao. Vanwege ernstige ziekte van onze toenmalige zoon
moesten we helaas terug naar Nederland.
Nu wilden we toch weer eens terug: ons oude huis bekijken, de
school waar ik werkte enz. enz., maar natuurlijk ook weer genieten
van de prachtige baaien, de woeste Noordkust, het gezellige
Willemstad( behalve op zondag) en de heerlijke restaurants, waar je
tot laat in de avond lekker kunt eten, vaak gezeten aan het water.
Na 10 uur vliegen, pppffttt wat een tijd…. En na de eerste maaltijd
daar, hoorden we dat de volgende ochtend om half 9 een hostess
enige uitleg zou geven aan het strand van Zanzibar, vlak bij ons
ressort. Wij erheen, we kregen prima informatie, en toen wandelden
we nog even het strand op, naar de rand van het water. We hebben
daar even staan praten en toen wilden we gaan. We liepen weg en
daar hoorde ik roepen:” hé Rene !!!!!!” Ik keek om en wie zag ik
daar prinsheerlijk in een ligstoel liggen? George en Ria Jacet !!!!!!!
Mijn broek zakte af van verbazing en ook George vertelde dat hij
eerst zijn ogen niet kon geloven, maar toen hij mijn stem hoorde,
wist hij zeker dat ik het was. We hebben een poosje staan ( en
zitten) praten en ik zei George dat we een van de komende dagen
maar eens een biertje moesten drinken en ik dacht erbij: “George
hoeft niet op de fiets”.…hihi. Het is er echter niet meer van
gekomen, want we hebben zoveel gedaan daar en dan is een weekje
kort hoor.
Dus ik heb daar op het verre, en warme Curacao, toch nog eventjes
aan Obis gedacht…

René van de Ham.

Zo zie je maar weer René, sociale controle kom je overal tegen,
waar je ook komt of gaat.
Wat dat aan gaat is de wereld maar klein.
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Maandag middag
Stand per 1-12-2006

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

car % moy

1 Roon van, 26 249 1893 561 3,37 52 6,25 97,07 120,51

2 Looyenga, 26 238 1930 650 2,96 25 4,21 92,78 98,97

3 Bent van der, 26 228 2098 670 3,13 25 5,62 89,65 92,09

4 Wildt de, 26 215 767 648 1,18 10 2,33 84,28 98,63

5 Smit, 26 214 1315 682 1,92 17 3,10 85,72 89,26

6 Elst H, 26 214 764 680 1,12 11 1,66 83,95 93,62

7 Wijte, 23 211 2551 491 5,19 55 10,00 92,42 113,19

8 Duivenvoorde, 24 210 1335 605 2,20 17 3,44 89,71 96,78

9 Welboren H sr, 26 209 1364 667 2,04 20 4,42 84,61 89,69

10 Ruijter B, 26 208 756 655 1,15 8 3,18 83,07 96,18

11 Ruijter P, 25 207 952 687 1,38 13 1,83 86,54 88,82

12 Mol C, 25 205 1312 652 2,01 18 3,26 84,64 88,25

13 Pol van de, 26 204 699 682 1,02 11 2,06 81,46 91,50

14 Deen, 23 190 804 610 1,31 10 2,15 85,25 91,52

15 Bosman, 24 187 979 637 1,53 15 3,33 81,58 85,38

16 Keus, 25 187 1160 585 1,98 19 3,47 78,64 91,80

17 Weert van, 22 183 1508 598 2,52 26 3,47 85,68 84,05

18 Sinnige P, 24 182 722 638 1,13 13 1,80 79,16 85,73

19 Gerrits, 26 181 1022 667 1,53 10 2,52 74,16 79,80

20 Lammers, B 22 180 1199 589 2,03 18 2,82 83,84 84,82

21 Reuzenaar, 22 179 873 561 1,55 13 2,13 84,42 92,62

22 Lagrand, 24 174 608 652 0,93 8 1,65 76,76 83,25

23 Kordenoordt 24 174 1085 635 1,70 12 2,80 76,62 79,10

24 Snijders, P 23 167 1148 635 1,80 18 3,09 76,78 75,32

25 Glorie, 24 167 623 644 0,96 12 1,40 74,16 80,61

26 Brouwer, 20 145 630 518 1,21 10 1,95 76,82 84,45

27 Hienkens, 22 133 418 623 0,67 8 1,03 65,51 69,88

28 Borst, 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
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Het 65+ team
Ook in het nieuwe seizoen is het 65 +team, bestaande uit Ben
Looyenga, Nico Mongelluzzi, Henk Lammers en Jos Limmen weer
actief op het groene laken.
Gestart werd op 11 september tegen clubgenoten OBIS.4.
Helaas kon ik bij deze ontmoeting niet aanwezig zijn, wat in de
uitslag ook te merken is, 7-7.
Onze volgende ontmoeting was tegen Heerhugowaard 5.
Deze wedstrijd, die we ook thuis mochten spelen, werd door ons
met de mooie cijfers van 10 -4 gewonnen.
Onze volgende wedstrijd is op 13 -01 2007. Jullie zijn hierbij allen
van harte uitgenodigd. De tussen stand in onze poule is te lezen in
Entree van nov. 2006

Groetjes, Jos Limmen
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1982-2007

Dit keer is het de beurt aan een kleurrijk persoon, Han Koper.
Ondanks zijn respectabele leeftijd heeft hij veel gevoel voor
humor en nog lang geen tijd om achter de geraniums te gaan
zitten. Hij bruist nog van energie.
Han is een trouw lid van de donderdagavond en hoopt dat nog
vele jaren te blijven.
Er is zat over hem te vertellen maar ik laat hem liever zelf aan
het woord.

Han kun je, je even voorstellen?

Mijn naam is Han
Koper en ben pas 81
jaar. Ik ben 51 jaar
getrouwd met
Agatha Adrichem
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We hebben 5 kinderen, 2 zoons en 3 dochters en 8 kleinkinderen.
Han en Agatha zijn

een onafscheidelijk paar,
van daar dat ik ze samen publiceer.

Han wat heb je zoal in je leven gedaan?
Ik ben begonnen als groentekweker en liet een nieuw huis bouwen
en kocht de tuin van m’n vader.
Ik had al gauw pech. Door een operatie verloor ik mijn linker oor en
kon een tijd niet meer werken.
Hierdoor boerde ik financieel hard achteruit en ik moest van
armoede naar de Hoogovens.
Daar volgde ik verschillende opleidingen en ik werd ovenbouwer.
Ook was ik kraandrijver en eerste man. Dat hoorde er allemaal bij.

Han wat doe je zoal in je vrije tijd?

Man, ik heb het hartstikke druk. Ik zit op 3 biljartclubs, op 3
klaverjasclubs op 2 visclubs en ook nog op coersbal.
Al zo’n 20 jaar ga ik naar de camping en heb daar veel vrienden.
Je begrijp dan ook wel dat ik een erg druk leven heb, dus ik hoef me
niet te vervelen.

Hoe ben je eigenlijk bij OBIS terecht gekomen?

Mijn broer Piet had zich opgegeven bij OBIS. Toen hij gebeld werd
dat hij kon komen, gaf hij als antwoord, dat hij nog een broer had
maar wel een beetje doof was.
Nou, werd er aan de andere kant gezegd, dat geeft niet, neem hem
maar mee. Achteraf ben ik daar wel blij om geweest, want ik was
niet in staat, om zelf het initiatief te nemen.
Piet is voor mij als een vader geweest. Dank je wel Piet, je mag mijn
broer blijven!
Ik weet dat ik wel eens geinig doe, maar dan geniet ik er ook zelf
van. Ik heb er geen zin in om te zitten kniezen, mijn handicap is niet
het ergste.
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Ik houd van humor en ik weet dat ik het dan wel eens te bont maak,
maar dat geeft niks, want als ze er iets van zeggen , dan hoor ik het
toch niet,.wat dat betreft komt het dan mooi uit. Maar ja, dat is de
aard van het beestje, mijn vrouw krijgt er soms ook de wapper van,
want thuis ben ik precies het zelfde.
Toch is ze hierom nog steeds niet weggelopen.
Jaap Wijte zegt dat ik wel eens een beetje stout ben.

Han wat is je mooiste herinnering wat met biljarten is bij gebleven?

Ik heb veel met het team en knock-outtoernooi meegedaan.
Eentje zal ik nooit vergeten, wat dat vond ik de mooiste. Ik versloeg
die keer 3 grootmeesters. Dat waren Nico Mongelluzzi, Willem van
Weert en niet te vergeten Cor Mol.
Die keer heb ik toen nog een rijm opgezegd en daar schreef ik in:
“Oh, oh, wat heb ik een lol, ik versloeg die grote Cor Mol”.
Nou, hij keek toen wel een beetje zuinig.
Moet je weten, als hij van een van zijn zonen verloor, gingen die
snotapen eerst even bij hun moeder langs voordat ze naar huis
gingen om de kachel even aan te maken. Zouden ze dat toen ook
hebben gedaan?
Ik weet niet of mijn gedichten altijd wel rijmde en of m’n moppen
wel geslaagd waren, maar ik deed mijn best, het geeft me
zelfvertrouwen en ik vind dat het er bij hoort.

Han, wat voor moyenne speel je?

Ik ben geen sterke speler, maar geniet van alle wedstrijden, of ik
nou win of niet.
Ik heb 4 keuen, ik heb ze allemaal gekregen en neem ze allemaal
mee het graf in. Julie krijgen ze mooi niet, punt uit.

Heb je als oudgediende nog een tip voor de vereniging?

Ik zou zeggen, lekker door gaan zo, want ik denk dat het goed gaat
zo, de club is ontzettend groot geworden en we hebben weer een
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opkomende jeugd. Ik ben er wel eens wezen kijken, dat moeten
jullie ook eens doen, ik nam toen een zak met repen mee en dat
vonden ze erg lekker. Op de donderdagavond, heb ik, zolang ik er
op zit nooit enige rottigheid gezien, de sfeer is daar naar mijn gevoel
goed.
Het zijn allemaal leuke jongens en ze hebben mij nooit in het ootje
genomen, maar ik hou wel van een grapje.
George Jacet zei een keer; “We houden jou nooit voor de gek, maar
jij ons wel”. Nou dat is ook zo. George, geef me vergiffenis
We hebben een goede clubleider en die houd van opschieten. Hij
weet het zo te regelen, dat hij met iedereen rekening houdt en
degenen die erg vroeg hun bed uit moeten, bijtijds laat spelen, zodat
ze op tijd naar huis kunnen.
Ik wens alle biljarters veel succes toe en vel plezier met deze mooie
sport.
Met de vriendelijke sportgroeten,
Han Koper

Soms kijkt Han wel eens verbaasd op als een carambole van hem net mis is
en zegt:”Was ie mis? Ik kon hem anders wel horen!!”

(Redactie. )
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Woensdagavond

Stand per 1-12-2006

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

car
%

moy

1 Hooff, v, C 13 30 2836 116 24,44 137 83,33 87,26 139,70

2 Lenaers, A 15 25 1341 250 5,36 35 6,87 81,27 119,20

3 Guldemond, M 12 24 1209 174 6,94 105 27,50 91,59 99,26

4 Mol Jh, J 16 24 1760 291 6,04 59 13,00 84,61 86,40

5 Volker, A 12 23 2002 166 12,06 115 36,00 92,68 120,60

6 Sinkeldam, F 15 23 2089 223 9,36 56 15,45 81,92 110,20

7 Beentjes, J 13 23 2977 175 17,01 116 41,66 91,60 85,05

8 Jacet, G 10 20 1023 142 7,20 47 10,00 93,00 110,83

9 Schermer, W 13 20 1249 200 6,24 57 13,75 87,34 104,08

10 Versluis, M 8 18 1624 110 14,76 112 50,00 98,42 98,42

11 Limmen, J 15 18 872 321 2,71 15 3,33 83,04 90,55

12 Groot de, N 11 17 959 210 4,56 30 9,09 87,18 114,16

13 Visser, P 12 16 941 246 3,82 29 5,88 78,41 95,63

14 Henneman, M 12 16 1702 209 8,14 94 13,84 78,79 90,48

15 Burger, W 14 14 1185 252 4,70 38 5,50 76,94 104,49

16 Strik, S 14 14 1638 233 7,03 59 12,50 78,00 93,73

17 Jager, A 12 13 1453 250 5,81 53 10,00 80,72 96,86

18 Liefting, C 13 13 1440 259 5,55 35 9,33 79,12 79,42

19 Roelands, J 9 12 1225 119 10,29 81 15,00 75,61 102,94

20 Liefting, P 8 10 1351 124 10,89 86 15,38 84,43 75,13

21 Beers, P 5 8 385 63 6,11 37 9,09 77,00 152,77

22 Keus, J 12 8 540 257 2,10 17 2,95 69,23 84,04
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Willem van Weert Regionaal kampioen

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15oktober 2006 is in het
biljartcentrum Miller te
Heerhugowaard, en
georganiseerd door de
biljartvereniging DVO de finale
om het Regionaal
kampioenschap Driebanden
klein 3e klasse gespeeld.

De deelnemers waren:
J. Verduin van het district Zaanstreek/Waterland
P. Wanrink van het district Noordwest Nederland
L. Bruin van het district Noordwest Nederland
M. v.d. Linde van het district Duinstreek
M. Tegelaar van het district Duinstreek
A, Laan van het district West Friesland
T. Mol van het district West Friesland
W. v. Weert van het district Alkmaar

Iedereen was vrijdagavond op tijd aanwezig, zodat de reserve
P. v.d. Weert van het district Alkmaar, zijn keu in zijn foedraal kon
laten zitten.
De voorzitter van het district Alkmaar dhr. G. v. Stenis heette de
aanwezigen namens de KNBB van harte welkom en feliciteerde ze
met hun plaatsing.
Hierna opende hij deze finale en wensten iedereen veel succes en
een sportieve strijd toe.
De voorzitter van DVO, dhr. Beers, sprak daarna de aanwezigen toe
en gaf daarna het woord aan de wedstrijdleiding die meteen de
arbiters en de wedstrijden indeelde.
De strijd kon beginnen en de spelers waren bereid om er een
spektakel van te maken.
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Na twee speelronden deed zich het bijzondere voor, dat er vier
spelers waren, die op volle winst stonden en vier spelers, die alles
hadden verloren.
Na vijf ronden, dus einde wedstrijden op zaterdag, was de stand
totaal gewijzigd. Ondergetekende stond 1e met 10 punten, gevolgd
door M. Tegelaar met 8 punten en als 3e J. Verduin met 6 punten,
vier spelers met 4 punten en een met helemaal niets.
Met nog twee ronden te gaan waren er nog 3 mogelijke kandidaten
voor de eindzege.
Punten halen werd erg belangrijk en het moyenne wat minder.
Op zondagmiddag begonnen we de aan laatste twee partijen, met
steun van de aanwezige supporters.
De 6e ronde leverde winst op voor H. Tegelaar, W. v. Weert,T. Mol
en J. Verduin. A. Laan keek nog tegen die hatelijke 0 punten aan.
De finalepartij ging dus tussen M. Tegelaar en ondergetekende.
Aangezien M. Tegelaar een iets beter moyenne had mocht ik niet
verliezen, remise kon wel aangezien ik 2 punten voorsprong had op
m’n tegenstander.
De finale ging gelijk op en de spanning was te snijden.
Op driekwart van de wedstrijd maakte ik een serie van 3, waarna ik
iets voor kwam te staan.
Pas in de 58e beurt wist ik m’n laatste carambole te maken en liet de
beduusde M. Tegelaar met 17 caramboles achter.
Wat een geweldig gevoel is dat, als je 7 kanjers achter je laat en
kampioen wordt. Ik had nergens op gerekend en alles veroverd!!
Als je jezelf weet te plaatsen voor een districtsfinale, geeft je al een
goed gevoel. Word je districtskampioen en mag je regionaal mee
doen, geeft je een zeer goed gevoel. Maar word je regiokampioen en
mag je tenslotte strijden om de nationale titel, geeft je een zeer
bijzonder gevoel. Fijn als je dit mag meemaken.
De districtsvoorzitter sloot de finale af met vele lovende woorden
naar de finalisten, scheidsrechters, de biljartvereniging DVO en aan
de vele anderen, die zich voor deze finale zo geweldig hebben
ingezet.
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De nummers 1, 2 en 3 kregen een medaille omgehangen en de
resultatenlijsten werden uitgereikt.
Iedereen werd apart even persoonlijk toegesproken en na de andere
sprekers het woord te hebben gegeven sloot hij deze finale af.
Onze voorzitter Wim Koelman mocht mij nog even in het zonnetje
zetten en de voorzitter van het district Noordwest Nederland
voorzag z’n kanjers van een mooi boeket bloemen.
Ten slotte nam de voorzitter van DVO, dhr. Beers nog het woord,
om iedereen te bedanken die aan finale een bijdrage heeft geleverd.
Ik wil dan ook nog mijn dank uitspreken aan mijn medefinalisten
voor hun sportieve strijd, de arbiters van het district Alkmaar, de
biljartvereniging DVO en bedankt voor jullie geweldige bijdrage.
Jullie hebben het voortreffelijk georganiseerd en het was een
genoegen om op jullie geweldige materiaal te mogen spelen en voor
de leuke herinnering en bloemen.
Tot spoedig weerzien.

Ja, en nu op naar het Nationaal Kampioenschap op17 t/m19
november in Hoogwoud. We zullen weer ons best doen, dat is zeker.

Eindstand:

Naam Car Brt M.p. Par. H.s. Moy.
1. W.H. van Weert 140 342 14 7 4 0,409
2. M, Tegelaar. 131 318 10 7 4 0,412
3. J.AG.M. Verduin 130 314 9 7 4 0,414
3. T. Mol 128 308 7 7 4 0,416
4 P. Wenrink 135 314 6 7 3 0,430
5. M. v.d. Linden 112 281 4 7 4 0,399
6. L. Bruin 99 316 4 7 4 0,313
7. A laan 112 305 2 7 5 0,367

Met de sportieve groeten,
Willem van Weert.
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OBIS
Stand landelijke kadercompetitie
poule10

gesp gew verl gelijk punt voor/tegen

Musketiers café de kroon 11 4 6 1 14 48/40

Velsen slijterij van setten 10 5 3 2 13 49/31

Obis pearle kaderteam 10 6 1 3 13 48/32

De vries juwelier 1 10 4 5 1 13 44/36

De vries juwelier 2 10 5 2 3 12 46/34

Kitseroo speelautomaten 10 5 2 3 12 45/35

Musketiers vroom fund 10 3 4 3 10 38/42

Beemsterkaas 10 2 5 3 9 36/44

Kaderteam club 70 10 3 2 5 8 40/40

Bv Velsen kaderteam 2 10 2 4 4 8 35/45

Schildersbedrijf r.betjes 11 3 2 6 8 35/53

Obis hypotheekvisie 10 1 4 5 6 34/46

Onderneming 10 2 2 6 6 30/50

Een zeer spannende competitie zoals de stand laat zien.
Het Obis pearle kaderteam gaat een zeer moeilijke tweede helft
tegemoet. Door het wegvallen van Piet Liefting die ernstig ziek is
geworden zal het heel moeilijk gaan worden de prestatie van vorig
jaar te evenaren. Piet haalt procentueel veel punten voor zijn team
binnen zoals het volgende staatje laat zien. Wij hopen als team
dat
we hem zolang mogelijk in ons midden mogen houden en wensen
hem veel kracht toe in de komende tijd.

gesp gew gelijk verl punt
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Piet Liefting 5 4 0 1 8

Jaap Ripke 9 7 0 2 14

Piet Adrichem 9 5 1 3 11

Cock van Hooff 9 4 0 5 8

Marcel Versluis 8 3 1 4 7

Namens het obis pearle
kaderteam,

Jaap Ripke.



33

Toewijzing Finales.

Regelmatig zijn er leden van onze vereniging,die een District,
Regio en zelfs Nationale finale weten te behalen.
In de vorige clubbladen hebben we uitvoerig de verslagen hier van
kunnen lezen.
Het waren prachtige prestaties van onze leden!
Het gebeurt regelmatig dat deze finales zich afspelen op 2 biljarts en
dat betekent een “lange“ finale.
Het duurt soms uren voor je opnieuw speelt.
Ik vraag me af: “waarom geen lokaliteit met minimaal 4 biljarts?”.

De organisatie
De organisatie van een finale gebeurt in dit district bij loting.
In de regio gebeurt naar aanvraag.
Om een Nationaal kampioenschap binnen te halen is die kans het
grootst voor een vereniging, als het een nieuwe locatie heeft
geopend of een jubileum heeft te vieren …enz.
Iedere vereniging aangesloten bij de K.N.B.B., heeft het recht om in
te schrijven voor een finale. De beoordeling, wie deze finale krijgt
toegewezen is aan de wedstrijdcommissie van de K.N.B.B.
Deze zullen de criteria waarop de aanvrage is gebaseerd toetsen.
Veelal heeft een vereniging met een groot jubileum in het
vooruitzichtvoorrang.

N.K. finales Bij OBIS en De Magneet
Zo heeft onze vereniging destijds met het 25 jarig jubileum, de N.K
finale Hoofdklasse libre georganiseerd
Bij het 40 jarig jubileum van De Magneet werd de Jeugdfinale N.K.
Overgangsklasse libre gehouden, waarin Vincent Veldt een grote rol
speelde, maar niet opgewassen was tegen de 15 jarige Erwin v.d.
Heuvel, die zowel de openingswedstrijd, alsook de finalepartij in
1 beurt ( 300 punten ) uitmaakte. Wat een talent
Onze zaal puilde uit, een geweldige finale.
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Pas bij het 50 jarig jubileum, hetzij van De Magneet, of van OBIS,
kunnen we hoge ogen gooien, als we een aanvraag indienen voor
een Nationale titel.
Voor een Regiofinale zijn de criteria minder streng en kunnen we
eerder in aanmerking komen.

Met de sportgroetjes,
Jaap Bregman.
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Obis
Tja wat zullen we eens vertellen over het eerste halfjaartje
kadercompetitie.
Het schamele resultaat is slechts 1 overwinning……,een handjevol
remises en dito nederlagen.
Vorig seizoen stonden we halverwege nog op de eerste plaats van de
competitie, deze editie mogen we blij zijn dat er geen
degradatieregeling bestaat. Het is eigenlijk niet eens zo dat er echt
slecht gespeeld wordt, wisselvallig is het sleutelwoord, maar vaak
zit het net niet voldoende mee om de punten te pakken.
Wat wel goed bevalt, zijn de thuiswedstrijden. Omdat beide teams
tegenwoordig tegelijk thuis spelen, is er sowieso aardig wat volk in
huis en de laatste weken mogen we wel zeggen dat er veel publiek
op af komt.
Gezellig, goed voor de club en bovendien uniek in de regio. Bij de
meeste uitwedstrijden zijn er niet eens voldoende mensen aanwezig
om te helpen met schrijven.
Verder eigenlijk weinig bijzonders te melden, voor mijn gevoel
geen enorm noemenswaardige uitschieters…of een hele goede partij
werd gevolgd door een hele slechte…dus noem ik ze evengoed niet
J !!
Straks nog de “winterstop” van een week of 3 en dan mogen we in
2007 weer met frisse moed de 2e helft afwerken.

Nog even de tussenstand:
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Stand Poule 10 per 04 dec. 2006

Team
Gs
p. Gew.

Gel
. Verl. P. +/-

1 De Vries Juwelier 1 11 5 5 1 15 50 - 38

2 Kitseroo Speelautomaten 11 6 2 3 14 51 - 37

3 Musketiers/Café de Kroon 11 4 6 1 14 48 - 40

4 Velsen/Slijterij van Setten 10 5 3 2 13 49 - 31

5 OBIS Pearle Kaderteam 11 6 1 4 13 50 - 38

6 De Vries Juwelier 2 10 5 2 3 12 46 - 34

7 Musketiers/Vroom FunTech 10 3 4 3 10 38 - 42

8 Beemsterkaas 11 2 5 4 9 38 - 50

9 Kaderteam Club 70 10 3 2 5 8 40 - 40

10 B.V. Velsen Kaderteam 2 10 2 4 4 8 35 - 45

11 Schildersbedrijf R. Betjes 11 3 2 6 8 35 - 53

12 OBIS Hypotheekvisie 10 1 4 5 6 34 - 46

13 Onderneming 10 2 2 6 6 30 - 50
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Gert, je hebt echt met gevoel gestoten, ik drink liever een kopstootje

U las het reeds, de “instoot”periode is achter de rug en we zijn al
weer een poosje bezig aan de competitie. Daarin zijn geen
matchpunten te verdienen. De speler met het hoogste algemeen
gemiddelde staat bovenaan en zo zakken we naar beneden.
Een geduchte “concurrent” is nieuweling Jos Scheffer, die meteen
tot “jonkie”is gebombardeerd en dat is hij ook! Over enkele jaren
promoveert hij naar knar!Wij proberen een beetje te Biljarten, maar
een gezellige “sneer”…..”nette bak”moet kunnen. Wij zijn namelijk
echt op de weg terug en de tijd is niet terug te dringen. Per partij is
de uiterst haalbare beurten: 20.
Het komt enkele keren voor dat het partijeinde iets onder die 20 ligt.
Veel sportplezier en tot de volgende keer.
Brè-Ja
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Competitiestand donderdagmiddag per 1-12-2006

Naam car brt moy part te maken
Jos Scheffer 1610 172 9.36 11 150
Gert Sneekens 1110 160 6.93 8 150
Anne Jager 1430 220 6.50 13 125
Rob Overdijk 1145 190 6.02 11 125
Freek Kras 1257 237 5.30 13 125
Jaap Bregman 1318 259 5.08 12 125

Gezegde:
Het leven zou zo oneindig leuker zijn, wanneer je op je
tachtigste geboren wordt.
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Wetenswaardigheden

Er zijn bij OBIS een paar spelers,die ergens gehoord hebben,
dat men, als tijdens de wedstrijd de ballen weer in de
beginpositie worden geplaatst, na bijvoorbeeld vastliggen, men
dan niet over rood behoeft te spelen, maar ook via de andere
witte bal.
Is dit juist?

In artikel 5204 staat bij *2:
Vanuit beginpositie moet direct vanaf de rode bal worden
gespeeld.

In artikel 5402 staat bij *2:
Zijn na uitspringen of vastliggen alle ballen teruggebracht in de
beginpositie, dan moet zoals bepaald in art. 5204 bij *2, direct
vanaf de rode bal worden gespeeld.

Na dit gegeven, heb ik hier op aansluitend de volgende vraag om de
discussie weer op gang te krijgen;
Als men de speelbal regelrecht naar de rode bal speelt, wordt er
direct vanaf de rode bal gespeeld.
Hoe noemt men het als men van los, (dus eerst via een of
meerdere banden ) vanaf de rode bal wordt gespeeld en wordt
dit als zodanig gezien?

1. Er wordt direct vanaf de rode bal gespeeld.
2. Er wordt indirect vanaf de rode bal gespeeld.

Hieruit vloeit dan de volgende vraag:
Mag men vanuit beginpositie deze carambole van los maken en
houdt men zich dan aan artikel 5204 *2?

Wie weet er nog meer interessante spelregelvragen?
Deze worden uiteraard in ons volgende blad behandeld.
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Tellen of arbitreren.

Tijdens het tellen of arbitreren worden er nog al wat fouten
gemaakt.
Een telfout is menselijk, doch je verkeerd opstellen, zodat je niet
goed kan zien wanneer een bal wel of niet raak is, is slordig.
Ook komt het regelmatig voor dat een teller in de weg loopt, wat tot
concentratieverlies lijdt bij de speler en hem uit zijn ritme haalt.
Het is daarom aan te bevelen niet in te krappe toestanden achter de
speler om te lopen, doch om de tafel heen te lopen.
Stel je zo op dat een speler geen last van je hebt, of afgeleid wordt,
Een arbiter dient onopvallend zijn werk te verrichten.
Tevens behoort hij geen opmerkingen te maken, hij is uiteindelijk
neutraal en behoort zich als zodanig te gedragen.
Een tegenstander zal het zeker op prijs stellen, als een scheidsrechter
zich optimaal opstelt en zo, dat deze ook nog rekening met hem
houdt, zodat deze het spel de speler zo goed mogelijk kan volgen.
Dit laatste lukt of kan niet altijd.
Als een speler eventueel gehinderd kan worden door personen van
een andere speeltafel, grijp tijdig in.
Sta tijdens de wedstrijd, geen personen toe, die niets bij de speeltafel
iets te zoeken hebben.

Bij dit alles is er dan nog een kleine vuistregel:
Na aan al deze voorwaarden te hebben voldaan, stel je je zoveel
indien het mogelijk is, je tussen de tweede en derde bal op.

De redactie.
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Donderdagavond
Stand per 1-12-2006

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

1 Wezepoel, L 21 50 743 455 1,63 20 3,70 95,62 120,07

2 Smit, D 25 46 1104 579 1,90 18 4,08 90,12 100,88

3 Reuzenaar, J 24 45 770 498 1,54 17 2,64 86,71 117,13

4 Tunen van, W 21 45 1046 479 2,18 13 3,25 95,78 108,10

5 Palm, H 25 45 1102 555 1,98 16 2,77 88,16 103,41

6 Hageman, J 22 43 978 529 1,84 13 3,00 92,61 99,93

7 Karsten, P 22 42 973 476 2,04 14 3,33 88,45 105,36

8 Jorritsma, S 25 41 902 592 1,52 12 2,35 90,20 103,64

9 Limmen, P 21 38 473 474 0,99 12 1,62 86,63 118,79

10 Welboren, H 25 38 1524 529 2,88 35 5,00 87,08 101,08

11 Klingeler, J 20 36 625 464 1,34 9 1,80 86,80 103,61

12 Mongelluzzi, N 23 35 1934 558 3,46 26 6,00 93,43 92,17

13 Roekens, J 20 34 1183 447 2,64 24 4,00 92,42 103,37

14 Wijte, J 24 34 2696 494 5,45 86 9,28 86,41 97,62

15 Deen, J 22 33 734 529 1,38 13 2,71 87,79 99,82

16 Kordenoordt, G 22 32 888 484 1,83 18 3,21 89,69 107,29

17 Duivenvoorde, A 21 32 938 466 2,01 15 3,18 87,58 102,17

18 Laan vd, H 22 31 458 557 0,82 9 1,26 86,74 108,19

19 Boer de, T 23 31 1195 537 2,22 34 8,28 89,58 97,60

20 Sinnige, P 23 30 626 514 1,21 11 1,94 82,47 106,83

21 Welboren sr, H 24 28 1021 584 1,74 16 3,37 78,78 83,25

22 Peggeman, W 19 27 833 391 2,13 17 3,11 82,72 102,42

23 Lammers, J 22 25 754 541 1,39 10 2,15 83,59 90,50

24 Smit, G 22 24 397 533 0,74 6 1,33 75,18 102,02

25 Smit, M 23 23 1665 443 3,75 45 9,00 80,43 100,22

26 Smit, E 20 22 469 486 0,96 9 2,07 80,86 96,50

27 Ham van den, R 18 19 622 430 1,44 14 2,41 84,28 95,16

28 Koper, H 21 14 567 491 1,15 10 1,50 75,00 88,15

29 Weert van, W 18 11 996 407 2,44 22 4,17 77,93 85,26
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v.l.n.r. Staand; Wim van Roon, Jaap Ripke, Sjon Koelman en Marcel
Versluis

Zittend; Cees Tromp, Cock van Hooff en Remco Bart

Willem van Roon wint met overmacht Knock-out toernooi 2006.

Van maandag 17 oktober 2006 t/m zondag 22 oktober 2006 werd
het 19 OBIS Knock-out toernooi verspeeld. Sinds een aantal jaren
wordt dit toernooi verspeeld om de “Joop Schouws Memorial”.
Helaas waren door communicatie stoornissen Hennie Schouws en
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familie, die al jaren dit toernooi als toeschouwers bezoeken,
afwezig.
We moesten het de prijsuitreiking dan ook doen zonder de altijd
plezierige woorden van Hennie en de prijzen die ze meebracht.
Jammer, hopelijk kan ze volgend jaar wel weer van de partij zijn.

Dan het toernooi zelf. Een van de leuke dingen van dit toernooi is
dat alle kalibers elkaar kunnen treffen. Dus 250 57/2 tegen 25 libre

behoort tot de mogelijkheden.
Voor alle spelers dus partijen om
je op stuk te bijten; hoe sterk je
speelt, er valt geen voorspelling
te doen. De 1e ronde 26 partijen.
2 partijen waren door
omstandigheden uitgevallen,
waardoor M Versluis en Sjon
Koelman direct geplaatst waren

De vrouwen van Sixtus en Jaap kijken voor de volgende ronde.
gespannen toe..

De uiteindelijke winnaar Willem
van Roon werd in de 1e ronde
verslagen door Hein van de
Laan, maar middels het “beste
verliezer” systeem kon hij toch
nog aan de 2de ronde deelnemen.
(95,3%). De drie andere beste
verliezers waren P. Fatels (97,5%), Willem bespreekt z’n strategie met

Anne Jager (96%) en enige kenners

Paul Visser (87%).
Paul kon meespelen aan de 2de ronde aangezien John Mol (96,9%)
verhinderd was voor de 2de ronde.

De 1e ronde kende weinig verrassingen. Goede en minder goede
partijen wisselde elkaar af. Geen remisepartijen en dus ook niet de
altijd spannende penalty-verlenging. Vermeldenswaardig is de partij
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van Cock van Hooff tegen Jos Scheffer. Cock grabbelde in slechts 5
beurten de 250 caramboles 38/2 bijeen met een hoogste serie van
109.
De 2de ronde kende ook weer een afvaller. Ben Beentjes kon door
rugproblemen helaas niet biljarten, waardoor Jos Limmen
automatisch naar de 3de ronde ging.
Ook deze ronde geen echt opmerkelijke partijen. Jeroen Beentjes
scoorde de 2de +100 serie van het toernooi.

In de 3de ronde speelden 2 beste-
verliezers Piet Fatels en Willem
van Roon tegen de tegenstanders
die hen in de 1e ronde hadden
verslagen. Willem van Roon
wist nu echter Hein van de Laan
te verslaan in slechts 9 beurten!
(7,11 moy), Piet Fatels dolf voor
de 2de maal het onderspit tegen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. de dinsdagavondnieuwkomer
Cees Tromp.

Sjon Koelman had voor de 2de

maal “mazzel”; zijn tegenstander
kon door omstandigheden niet
aantreden, waardoor Sjon zonder
te spelen voor de finaledag was
geplaatst. Anne Jager dacht na
een vliegende start (44 van
acquit) Cock van Hoof uit het
toernooi te kunnen wippen, echter De zondagmiddag was gezellig.

Cock dacht daar anders over. Na nu
slechts 4 beurten (HS 114) waren de 250 caramboles gespeeld en
kon Anne zijn keu opbergen.
De ¼ finale op zondag eindigde voor 4 spelers op een desillusie.
Remco Bart werd wanhopig van Willem van Roon, Jaap Ripke van
Sjon Koelman en Marcel Versluis keek toe hoe Willem van Tunen
van acquit begon met een serie 24! en na 12 beurten uit was. Alleen
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Cock van Hooff en Cees Tromp maakte het spannend. Na 25!
beurten had Cees Tromp slechts 1 carambole te kort om zich te

plaatsen voor de ½ finale.
In de ½ finale herhaalde Willem
van Roon zijn kunststukje.
Wederom in 9 beurten werd
Willem van Tunen terug op
aarde geplaatst. Sjon Koelman
maakte het Cock van Hooff heel
moeilijk. Sjon trok na 22 beurten
aan het langste eind. In de

De beide finalisten verliezersronde maakte Remco
Bart aan het sprookje van Cees
Tromp een verder einde; 15
beurten was voldoende voor zijn
caramboles. Jaap Ripke en Marcel
Versluis maakte er een lekker
lange kaderpartij van. Na 21
beurten moest Marcel zich
gewonnen geven.
De finale tussen Sjon Koelman en
Willem van Roon liet weer zien dat Willem,gefeliciteerd!!

voor iedereen in een finale de
spanningen oplopen. In een geen
hoogstaande partij wist Willem
van Roon, Sjon Koelman te ver-
slaan. Een “beste verliezer” uit
ronde 1 streek dus met de eer..
Uiteraard iedereen die op welke
wijze dan ook zijn of haar
vrijwilligemedewerking aan.

Hartelijk Dank dit toernooi heeft geleverd.
Dit geldt dan zeker voor Henk Lammers, die toch weer vijf dagen de
wedstrijden in goede banen heeft geleid.
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Enige cijfertjes van dit toernooi:

Totaal aantal partijen 61
Totaal te maken
caramboles

11575

Totaal gemaakte
caramboles

9814 = 84,8%

Totaal aantal beurten 1130
Algemeen toernooi
moyenne

4,34 (alleen de kaderspelers : 10,84)

Hoogste serie 114 (Cock van Hooff)
Hoogste partij moyenne 62,50 (Cock van Hooff)
Kortste partij 4 beurten (Cock van Hooff – Anne

Jager)
Langste partij 34 beurten (Sixtus Jorritsma / Ben

Looyenga sr)

Verslag door: Remco Bart
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Knock-outtoernooi
Groen is winnaar 1e RONDE

1 Mark Henneman 180 L Marcel Versluis 200 57/2
2 Paul Visser 100 L Wim Koelman 55 L
3 Wim Burger 110 L Henk Welboren sr 54 L
4 Ab Lenaers 110 L Banc Koelman 25 L
5 Ben Lammers 51 L Cees Welp 39 L
6 Cees Tromp 27 L Piet Fatels 40 L
7 Jaap Ripke 200 38/2 Cor de Heer 80 B
8 Frank Sinkeldam 170 38/2 Cees Liefting 140 38/2
9 Piet Karsten 50 L Ben Beentjes 38 L

10 Jan Lammers 41 L Remco Bart 93 L
11 Piet v/dr Meij 71 L Cor Mol 62 L
12 Ron de Ruijter 38 L Toon Glorie 28 L
13 Anne Jager 150 L Jeroen Beentjes 250 57/2
14 Erik Duin 72 L Sjon Koelman 84 L
15 Alex Völker 180 L Kees Beentjes 80 L
16 Cock van Hooff 250 38/2 Henk Lammers 78 L
17 John Mol 130 38/2 Arnon Mantel 62 L
18 Hein v/d Laan 24 L Wim van Roon 64 L
19 Han Koper 36 L Henk Welboren jr 70 L
20 Leon Wezepoel 37 L G. v Kordenoordt 45 L
21 Bert Looijenga 52 L Jaap de Wildt 35 L
22 Sixtus Jorritsma 40 L Ben Looijenga 80 L
23 Jan Keus 65 L Siem Mol 56 L
24 Desiree Tiecken 38 L Bert v Harlingen 44 L
25 Piet Liefting 200 38/2 Nico Mongelluzzi 90 L
26 Jos Limmen 70 L Piet Limmen 26 L
27 Dick Smit 49 L George Jacet 110 38/2
28 Marcel Smit 90 L Sjaak Reuzenaar 37 L
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Knock-outtoernooi
2e RONDE

29 Ab Lanaers 110 L Piet Fatels 40 L

30 Sixtus Jorritsma 40 L Anne Jager 150 L

31 Henk Welboren jr 70 L Wim van Roon 64 L

32 Toon Glorie 28 L Paul Visser 100 L

33 Wim Burger 110 L Jeroen Beentje 250 57/2

34 Jos Limmen 70 L Ben Beentjes 38 L

35 Cor Mol 62 L M. Versluis 200 38/2

36 Piet Liefting 200 38/2 Jaap Ripke 200 38/2

37 Marcel Smit 90 L Bert Looijenga 52 L

38 Siem Mol 56 L Dick Smit 49 L

39 Sjon Koelman 84 L Cees Liefting 140 38/2

40 Cees Tromp 27 L Kees Beentjes 80 L

41 Arno Mantel 62 L Remco Bart 93 L

42 Desiree Tiecken 38 L Hein va de Laan 24 L

43 Wim van Tunen 62 L Wim Koelman 55 L

44 Leon Wezepoel 37 L Cock van Hooff 250 38/2
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3e RONDE Knock-outtoernooi

45
WINNAAR
PARTIJ: 44

Cock van Hooff
WINNAAR
PARTIJ: 30

Anne Jager

46
WINNAAR
PARTIJ: 32

Toon Glorie
WINNAAR
PARTIJ: 39

Sjon Koelman

47
WINNAAR
PARTIJ: 42

Hein van de Laan
WINNAAR
PARTIJ: 31

Wim van Roon

48
WINNAAR
PARTIJ: 29

Piet Fatels
WINNAAR
PARTIJ: 40

Cees Tromp

49
WINNAAR
PARTIJ: 36

Jaap Ripke
WINNAAR
PARTIJ: 37

Bert Looijenga

50
WINNAAR
PARTIJ: 43

Wim van Tunen
WINNAAR
PARTIJ: 34

Jos Limmen

51
WINNAAR
PARTIJ: 38

Siem Mol
WINNAAR
PARTIJ: 35

Marcel Versluis

52
WINNAAR
PARTIJ: 33

Jeroen Beentjes
WINNAAR
PARTIJ: 41

Remco Bart

¼ FINALE
53 WINNAAR 44 Cock van Hooff WINNAAR 48 Cees Tromp
54 WINNAAR 46 Sjon Koelman WINNAAR 49 Jaap Ripke
55 WINNAAR 51 Marcel Versluis WINNAAR 50 Wim van Tunen
56 WINNAAR 45 Remco Bart WINNAAR 47 Wim van Roon

½ FINALE
57 WINNAAR 54 Sjon Koelman WINNAAR 53 Cock van Hooff
58 WINNAAR 56 Wim van Roon WINNAAR 55 Wim van Tunen

VERLIEZERSRONDE
59 VERLIEZER 55 Marcel Versluis VERLIEZER 54 Jaap Ripke
60 VERLIEZER 53 Cees Tromp VERLIEZER 56 Remco Bart

===== PLAATSEN 7 EN 8 =====
61 VERLIEZER 59 Marcel Versluis VERLIEZER 60 Cees Welp

===== PLAATSEN 5 EN 6 =====
62 WINNAAR 59 Jaap Ripke WINNAAR 60 Remco Bart

===== PLAATSEN 3 EN 4 =====
63 VERLIEZER 57 Cock van Hooff VERLIEZER 58 Wim van tunen

===== PLAATSEN 1 EN 2 =====
64 WINNAAR 57 Sjon Koelman WINNAAR 58 Wim van Roon
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“Spelregels” Knock-out Toernooi

Ondank dat het Knock-out Toernooi uitstekend is verlopen, waren
er toch weer opmerking uit de spelersgroep te horen over de
“regels” die wel of niet gehanteerd worden.
Bijvoorbeeld bij het onvoorzien uitvallen van spelers beslist de
(hoofd)wedstrijdleider over hoe hiermee wordt omgegaan. Dit roept
binnen de spelersgroep wel eens vragen op.
Daarom zou ik willen voorstellen om wat eenvoudige speleregels
vast te stellen, en deze tijdens de jaarvergadering te bespreken en
vast te stellen. Hiermee worden opmerkingen en dergelijke tijdens
het toernooi vermeden. We hebben er dan immers alle mee
ingestemd.
Enkele problemen waarmee de wedstrijdleiding kan worden verrast
(en een mogelijke “spelregel”):

In de 1e ronde valt plots iemand uit.
De wedstrijdleiding kan proberen tijdig een vervanger te vinden die
de opengevallen plaats inneemt. Is er niemand te vinden dan gaat de
andere speler van die bewuste partij gewoon naar ronde 2.

In de vervolgrondes valt een speler plots uit.
De vrijgekomen plaats wordt ingenomen door de beste-verliezer (of
de eerst volgende beste-verliezer) uit de ronde waaruit de
weggevallen speler was geplaatst.
Wellicht dat ik nog wel zaken ben vergeten, maar schroom niet en
laten we dit bij een jaarvergadering kort bespreken en daarover een
besluit nemen!

Remco Bart

Gezegde: Nooit geschoten is altijd mis. (Remco, een goede zaak)

RED: Het is altijd jammer wanneer er onterecht kritiek is.
Opbouwende kritiek is altijd welkom.
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Wim van Weert 7e op het nationale kampioenschap

Op 17, 18 en 19 november jl. is in ’t Huis van Egmond te
Hoogwoud, en georganiseer door de biljartvereniging “Het Witte
Huis” het nationale kampioenschap driebandenklein 3e klasse
gespeeld.

De geplaatste spelers waren:

1. J. Doldersum b.v. De berghut Nienw Amsterdam Moy 0.534
2. Bv.d.Belt b.v. ’t cenrum K. Lassche Deventer - 0.514
3. Dekker b.v St. Marten Arnhem - 0.503
4. B. Kanen b.v. D’n Engel Bladel - 0.450
5. R. v. Bakkum b.v. Luiderkwartier Amersfoort - 0.435
6. P. d. Nijs b.v. De Vrolijke Ploeg Heerle - 0.413
7. W. v. Weert b.v. OBIS Heemskerk - 0.409
8. H. Burderum b.v. Houdt Dapper Vol Den Haag - 0.383

Het was vrijdagavond toen de voorzitter, tevens wedstrijdleider, van
de biljartverenging ”Het Witte Huis” dhr. Ed van Hijum, de
deelnemers en de arbiters welkom heette en de deelnemers
feliciteerde met hun plaatsing voor het N.K. De deelnemers werden
op een rijtje gezet en voorgesteld. Ook memoreerde hij dat de
b.v. Het Witte Huis 40 jaar bestaat. De voorzitter wenste iedereen
een sportieve strijd en veel succes toe.
Hierna gaf hij het woord aan dhr. Jos Botman, van het district West-
Friesland, Ook hij had een rijke woordenschat en wenste ons succes
en opende de finale.
Aangezien de eerste partijen al bekend waren, moest de
wedstrijdleider alleen de tafels toewijzen en toen brandde de strijd
los. Er werd op 2 tafels gespeeld, zodat de spelers na elke partij even
op adem kon den komen.
Al snel werd duidelijk, wie van ons hoge ogen zou kunnen gooien.
Daar was ondergetekende niet bij, aangezien ik de eerste 2 partijen
verloor. J. v. Dolderum, G. Dekker en B. v.d. Belt gingen t/m ronde
4 dik aan kop met gedegen en mooi driebandenspel.
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In de 5e ronde keerde het tij voor G. Dekker, die verloor van B.
Kanen en B. v.d. Belt veloor van J. v. Dolderum. Opvallend was
ook het zeer goede spel van H. Burderum, die als 8e was geplaatst
met een moyenne van 0.383, maar na de 5e ronde op de2e plaats
stond met een moyenne van0.462 en 8 punten. Dit was echter maar
tijdelijk, want de stand na de 6e ronde gaf een heel ander beeld.
B v.d. Belt klom op van de 4e plaats naar 2 en R v. Bakkum van de
6e plaats naar 4.
Eindelijk in de 6e ronde pakte ik m’n eerste winst tegen N. d. Nijs
die nog steeds 0 punten had. Gelukkig voor De Nijs dat hij z’n
laatste partij nog wist te winnen, zodat hij ook op 2 punten kwam.
Na de 6e ronde was de kampioen al bekend en werd Van Dolderen
door diverse spelers gefeliciteerd
De 7e ronde kon nog wat wijzigingen brengen in de plaatsen 2 t/m 5.
Zo steeg R. van Bakkum van 4naar3, H. Beerdren zakte van3 naar 5
en steeg G. Dekker van plaats 5 naar plaats 4.
Het toernooi was gespeeld en de plaatsen waren bekend.
Na een korte pauze werden de spelers door de wedstrijdleider op
hun plaatsen gezet en werden de resultaatlijsten uitgereikt.
Hierna gaf hij het woord aan dhr. A. Flippo, bestuurslid van de
KNBB., die de kampioen J. Dolderum, 2e . B.v.d. Belt en
3e . R. v.Bakkum feliciteerde en de medailles uitreikte, waarna het
Wilhelmus werd gespeeld.
Daarna werden de andere spelers door hem gefeliciteerd.
Ten slotte bedankte hij de arbiters en iedereen die een bijdrage had
geleverd aan deze Finale. Ook de uitbater werd in het zonnetje gezet
voor de goede services en het goede materiaal.
Hierna kreeg de kampioen het woord en bedankte ook iedereen
namens de spelers, waarna dhr. Flippo de finale sloot.
Persoonlijk vervaarde ik dit als een geweldig kampioenschap.
Er was geen enkele wanklank en er werd zeer sportief gespeeld.
De verschillen waren vanaf het begin al duidelijk en we hadden een
terechte kampioen.
Met een beetje geluk had ik misschien in de middenmoot kunnen
eindigen, in plaats van zevende
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Het was voor mij een geweldige ervaring om dit te mogen
meemaken en bedank de supporters van OBIS, die mij hebben
gesteund.

Eindstand

naam car brt moy h.s m.p
1. J.doldersum 131 230 0.57 5 10
2. B. v.d. Belt 125 248 0.50 4 10
3. R. v. Bakkum 123 262 0.47 5 10
4. L. Dekker 120 217 0.55 6 8
5. H. Beerdren 121 278 0.44 4 8
6. B. Kanen 117 282 0.41 5 6
7. W. v. Weert 94 242 0.39 4 2
8. P. d. Nijs 96 267 0.36 3 2
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT: 1 MAART 2007
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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Districtsfinale 3-banden klein 1e klasse
Gespeeld op 18, 20 en 21oktober

Piet v.d. Meij vertegenwoordigde dit weekend als enige
afgevaardigde van OBIS deze finale.
Ondanks het hoogste toernooigemiddelde van 6.671 bleef hij
jammer genoeg steken bij een overigens mooie 2e plaats.

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy Hs P.moy
1 R .v. Riesen 7 12 201 303 0,663 5 0,810
2 P. v.d. Meij 7 10 198 295 0,671 8 0,789
3 E. Brouwer 7 9 197 305 0,645 5 0,857
4 F. Droge 7 7 177 298 0,592 5 0,789
5 H. Lutgerink 7 6 194 304 0,638 5 0,810
6 T. Deen 7 6 179 314 0,570 5 0,769
7 C. Ursem 7 4 153 305 0,501 4 0,731
8 E. Baltus 7 6 173 320 0,540 6 0,692

Toernooigemiddelde 0,602

Adverteren (en) of een
reclamebord in ons

clubhuis?

Weet u iemand die op deze manier wil

adverteren?

Neem dan contact op met de redactie!
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De Jeugd heeft zich in het begin van de competitie al duidelijk
van zich laten horen. De eerste successen in het district en op
regionaal niveau zijn een feit.
Nancy is na een korte onderbreking weer teruggekeerd in ons
midden.
Tenslotte spelen Obi en Jochem ook sinds kort bij onze
vereniging

Districtsfinale 5e klasse libre jeugd op
14 en 15 oktober 2006

4 leden van De Magneet, de
jeugdafdeling van OBIS te
Heemskerk, hebben gestreden
om het kampioenschap en de
kans op promotie naar de 4e

klasse libre (boven de 1,20
moyenne).
De deelnemers waren: Jeffrey
Lenaers, Linda Mans, Patrick
Verduin en Paul Wezepoel.

v.l.n.r. Paul, Linda, Jeffrey en Patrick
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Linda stond na de eerste dag op
precies 1,00 moyenne. Een heel
goed moyenne maar jammer
genoeg kon ze de volgende drie
partijen dit gemiddelde niet
vasthouden. In haar laatste partij
tegen Paul Wezepoel stonden er
jammer genoeg maar liefst 61
beurten op het scorebord.
Toch is een algemeen moyenne Hier grijpt Linda haar kans waar.

van 0,78 een verbetering van haar
persoonlijk resultaat en dat wilde Linda graag.

Paul speelde op zijn eigen soms wat
onverschillige wijze en is een
moeilijk te bespelen tegenstander. Er
werd af en toe vanaf het publiek ,
“zoooh Wezepoeltje” geroepen, want
ook Paul (en dat is zo leuk als je bij
de jeugd komt kijken!) maakt soms
de meest onmogelijke ballen of door
klotsballen ontstaan de gekste
caramboles. Jammer Paul dat je

De scheidsechters waren wel streng. moyenne niet vooruit is gegaan.,
nou ja 0,01 dan.

Dan Jeffrey. Hij was op
verzoek aan de 5e klasse
toegevoegd en de
verwachtingen waren hoog
gespannen. Zijn geconcentreerd
koppie en zijn gelaatstrekken
lieten zien dat hij was gebrand
op een goed resultaat. Petje af, De jeugd trok aardig wat belangstelling
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want met name de tweede dag
speelde hij 2 partijen op nivo
uit in respectievelijk 23 en 22
beurten en dat is goed voor een
moyenne van 1,73 en 1,81.

Patrick Verduin speelde zijn
laatste partij tegen Jeffrey en
Patrick wilde graag ongeslagen
blijven. De partij ging gelijk

op. Moniek ziet met lede ogen toe, hoe
Jeffrey met zijn kansen omspringt.

Het was een echte finalepartij
met over en weer knap
gemaakte caramboles, maar
ook door de spanning
opvallende missers. Bij de
stand 39 – 39, (te maken
caramboles 40) maakte Patrick
de partij uit en kon hij worden
gehuldigd als de ongeslagen
kampioen 5e klasse libre district
Alkmaar van het seizoen 2006-2007.
Fantastisch!

Eindstand

pnt car brt moy p-moy hs

1 Patrick Verduin 12 240 215 1,11 1,37 9

2 Jeffrey Lenaers 8 229 166 1,37 1,81 10

3 Linda Mans 2 171 217 0,78 1,30 6

4 Paul Wezepoel 2 146 240 0,60 0,77 8

Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit
weekend!
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Regiofinale 11 en 12 november 2006 bij B.V. Het Hart van Lisse

Patrick is als kampioen van het ons district als 5e geplaatst voor de
regiofinale.
Omdat Jeffrey zo’n mooi algemeen moyenne van 1.37 (promotie
naar de 4e klasse!) heeft gespeeld met 8 matchpunten is Jeffrey als
2e geplaatst voor deze finale.
Een verslag van dit weekend staat elders in ons clubblad

Frank Sinkeldam.

Mag ik me even voorstellen

Ik ben Obi Berg en ik ben 13 jaar.
Ik woon in Amsterdam bij mijn
moeder en mijn zus, ik ga altijd in
het weekend naar mijn vader toe in
Bakkum. Ik zit in de 2de van de
Ignatius-school in Amsterdam. Ik
ben een jaartje geleden begonnen
met biljarten door mijn vader.
Naast biljarten vind ik voetbal ook
erg leuk.

Wisten jullie dat?

Dat de spelers in de regiofinale 6e klas elkaars emailadressen aan
elkaar hebben gegeven, om foto’s en verhalen uit te wisselen en zo
zullen de leuke contacten die zijn ontstaan nog wel even voortduren.

De redactie:
Misschien kunnen zit er ook iets bij voor ons clubblad.
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Rick Sinkeldam van De Magneet kampioen
Regio-Noord libre 6e klasse!!

Regiofinale libre 6e klasse jeugd 28 en 29 oktober 2006 bij de
Wormerveerse Biljart Vereniging

Eindelijk was het zover. Rick
zijn finale weekend was
aangebroken en mocht hij het
district Alkmaar
vertegenwoordigen in een
gecombineerde finale van de
regio’s Noord en Zuid.
Zaterdag moesten we om 10.30
aanwezig zijn in de lokaliteit
van WBV te Wormerveer.

Rick in actie iedereen was op tijd en de 1e

reserve kon weer naar huis.

Na een welkomstwoord van Nico de Goede, jeugdconsul en dit
weekend wedstrijdleider en ook districtsarbiter van het district
Zaanstreek Waterland, kon er op 4 tafels om 11.00 uur worden
gestart met 8 deelnemers en even zo veel districtsarbiters.
Rick begon tegen Daan Mosch en was in 37 beurten uit.

Tegen de latere nr. 1, Jeffrey Mennen, verloor Rick met slechts 2
caramboles tekort.
In zijn derde partij versloeg ie Jordy Krempel in precies dertig
beurten, dus een moyenne van 1,00.

Op zondag verloor ie zijn tweede partij tegen Rien Oudendijk die
tegen hem slechts 25 beurten nodig had maar Rick had toch goed
gespeeld met 24 gemaakte caramboles .
Tegen Johnny van den Berg maakte Rick voor het eerst een serie
van 12.
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Johnny liet de ballen regelmatig knallen maar Rick bleef zijn eigen
spelletje spelen en ook Johnny trok zich wat aan zijn spel op. En die
serie van 12 was heel netjes en beheerst gespeeld! Daarmee overtrof
Rick zijn eigen record want in zijn vierde partij tegen Mohammed
had hij al een serie van 10 gescoord en was Rick in 19 beurten uit !
Jeffrey Mennen stond lange tijd met Jordi Beers aan kop. Beiden
hadden na 5 ronden 9 punten en hadden helaas al tegen elkaar
gespeeld. Totdat Jordi Beers zijn eerste partij verloor en toen had
Rick, zijn laatste tegenstander, nog kans om 2e te worden. In een
zenuwslopende partij (wat kun je daar ook als ouder last van hebben
zeg!) hield Rick de spanning er nog eventjes in door een keer op een
haar en een keer volledig te missen. Toen eenmaal de 30 caramboles
op het scorebord prijkten was ik zo trots als een pauw want Rick
was 2e geworden met het hoogste algemeen moyenne en kampioen
van onze Regio.
Nadat de eindstand bekend was en de biljarttafel was opgemaakt
met quality street,(“jullie hebben kwaliteit geleverd”) en een zak
marsen (“en dat heeft energie gekost”) gaf Nico voor de
prijsuitreiking en de officiële afsluiting het woord aan de
regioconsul de heer C. Benschop.
Hij had voor elke speler een hartelijk woord maar schroomde niet
om ook enkele deelnemers aan te spreken op hun onsportief gedrag
en kleding.
Jeffrey Mennen (1e plaats) en Rick (2e plaats) werden in de bloemen
gezet omdat ze kampioen van hun regio (respectievelijk Zuid en
Noord) waren geworden.
Na een aantal dankzeggingen, een korte speech van de winnaar en
nog (wit)lof en bloemen van Nico voor de barverzorgers sloot de
heer Benschop de finale af.
Toen kwam het vraagstuk: Wie gaat ermee doen aan de nationale
finale? Want de moyenne grens is 0,70 + 20% = 0,84 en met dit
moyenne of er boven mag je niet mee doen!.

De twee kampioenen speelden beiden te hoog.
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‘Drukken’ is bij de jeugd gelukkig taboe en wordt niet gestimuleerd
maar Jeffrey speelde zijn laatste partij 1,50 en kwam daardoor op
0,87 uit. Tijdens de nationale finale mag elke speler zo hoog spelen
als hij of zij kan. Ik vraag me dan ook waarom die 20% regeling
eigenlijk bij de jeugd nog bestaat.

Jordi Beers kwam al eerste in aanmerking voor de nationale finale.
Het kleine manneke met grote mogelijkheden, wist niet hoe snel hij
ja moest antwoorden op de vraag van de heer Benschop of hij
namens de Regio Noord wilde meedoen. En zo kan het gebeuren dat
de nr. 8 van deze finale, Jordy Krempel, met een moyenne van
0,839 nationaal finalist is van de Regio Zuid. Dus de 2 Jordy’s, heel
veel succes! En Rick, gefeliciteerd met jouw kampioenschap en
persoonlijk resultaat. Je hebt laten zien dat je thuishoort in de 5e

klasse!

Toernooigemiddelde: 0,84

Met dank aan district Zaanstreek Waterland voor de organisatie
van deze finale.

Frank Sinkeldam.

Eindstand

Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.moy

1 Jeffrey Mennen 7 13 210 239 0,87 8 1,50

2 Rick Sinkeldam 7 10 202 198 1,02 12 1,57

3 Jordi Beers 7 9 183 230 0,79 6 1,30

4 Mohammed Hosseini 7 6 187 204 0,91 9 1,76

5 Rien Oudendijk 7 6 194 238 0,81 6 1,20

6 Daan Mosch 7 5 179 275 0,65 6 1,11

7 Johnny van den Berg 7 4 163 183 0,89 5 0,96

8 Jordy Krempel 7 3 172 205 0,83 8 1,36
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Stand van vrijdag 24 november 2006

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

1 Sinkeldam, R 3 9 78 72 1,08 7 1,52 125,96

2 Witkamp, J 4 9 36 94 0,38 4 0,76 116,06

3 Wezepoel, P 4 8 90 89 1,01 8 1,53 132,01

4 Dunnen den, R 3 7 51 58 0,87 4 1,12 146,55

5 Verduin, P 4 7 98 99 0,98 6 1,10 92,86

6 Wezepoel, T 4 6 120 108 1,11 6 1,19 107,52

7 Kranendonk, M 4 6 72 98 0,73 6 1,25 110,14

8 Lenaers, P 3 5 60 75 0,80 5 0,96 98,76

9 Berg, O 3 4 45 70 0,64 5 1,12 107,15

10 Wildt de, W 4 4 209 103 2,02 15 3,50 86,97

11 Lenaers, J 4 4 95 96 0,98 10 1,71 82,46

12 Koning, S 4 4 38 72 0,52 2 0,74 78,77

13 Duivenvoorde van, Y 4 2 117 122 0,95 6 1,09 79,25

14 Daan, N 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

15 Mans, L 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00
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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)


