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Doordat dit keer enorm veel kopij werd aan
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competitie op de vrijdagmiddag apart uit t egeven, mijn
excuses hiervoor.
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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 E-mail bvobis@hetnet.nl

Erelid en Initiator tot oprichting van OBIS. Jaap Bregman
Lid van verdienste: Henk Lammers

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman, Wim. De Hoven 4

: 0251-234998 1965 BG Heemskerk

Vice-voorzitter- A Jager,Anne Breedweerlaan 96
Secretaris: : 0251-245292 1963 BP Heemskerk

Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers , Henk Rijksstraatweg 167
: 0251-232838 1969 LE Heemskerk

Penningmeester: Vacant
Het penningmeesterschap J.Scheffer, Jos C. van Manderstraat 15
wordt waargenomen door: 0251-239649 1964 RS Heemskerk

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

Barbeheer: P.v.d. Meij, Piet W. v. Velsenstraat 25
: 0251-249523 1962 WS Heemskerk

P.R. , Redactie clubblad S.J.Jorritsma, Sixtus Denderstraat 17
: 0251-142125 1966 TD Heemskerk

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Jeugdleider: Frank Sinkeldam

Wedstrijdleider: Monica Lenaers
Begeleiders en/of trainers: Frank Sinkeldam, Nico de Groot, Wim van Roon
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In memoriam Piet Liefting.

Vrijdag 20 april jl. blies Piet zijn laatste adem uit.
Bijna 72 jaar en toch was het te vroeg. Piet was een prima lid met
grote biljart- en trainerscapaciteiten. De Magneet heeft hij
jarenlang onder zijn hoede gehad. John Mol en Marcel Smit om er
een paar te noemen hebben de laatste jaren de trainershand van
Piet letterlijk en figuurlijk gevoeld. Het biljarten was voor Piet een
passie, evenals voor tweelingbroer Cees.
Zij waren niet alleen in de biljartsport bekend, ook op de
voetbalvelden waren zij niet weg te denken. Piet en Cees bezochten
alle uit -en thuiswedstrijden van Vitesse’22 en waren bekende
verschijningen op de voetbalvelden in de regio e.o. (ADO;20, het
Groenewegen jeugdtoernooi Uitgeest etc.) De hardwerkende
tuinders, de gebr. Liefting had hun land naast de villa van
Molenaar (Wastora/Alkmaar ’54) Persoonlijk zal ik het praatje met
deze bijzondere tweeling missen als welkome onderbreking van een
ontspannen fietstocht. Over successen in het verleden op
biljartgebied, zijn diverse artikelen aan Piet besteed, zo ook in dit
clubblad. De laatste maanden heeft Piet ondanks zijn zwakke
gezondheid het kampioenschap van zijn kaderteam mee mogen
vieren en zijn pupil Marcel Smit bij OBIS en in Callantsoog
kampioen zien worden. Op de avondwake en na de plechtige
uitvaartdienst in de Pacratiuskerk hebben velen afscheid genomen
van onze biljartvriend.
Wij wensen de familie en in het bijzonder Cees sterkte toe met dit
verlies.
Piet rust in vrede.

Namens het bestuur en leden van OBIS.
Anna Jager, vice-voorzitter.
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Beste Clubgenoten,

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van
14 mei 2007
heb ik besloten een stap opzij te maken en
daarmee uit het
bestuur te treden, dit was noodzakelijk zodat we
weer een penningmeester en hoofdbarman aan
het bestuur toe konden voegen.

Mijn taak zal tot de volgende ledenvergadering 2008 overgenomen
Worden door onze vice-voorzitter Anne Jager.
Hopelijk zal er tegen die tijd een nieuwe Voorzitter zich aanmelden,
Want OBIS kan niet zonder voorzitter !!
Jammer vind ik het wel dat ik de 9 jaar als voorzitter net niet vol
kan maken.
Ik wens alle OBIS leden Veel gezondheid, een fijne vakantie en
Veel biljartplezier toe.

Groetend, Wim Koelman
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Een woordje van de redactie
Het is al weer 3 maanden geleden
dat ons clubblad uit kwam.
U zult begrijpen dat we dit keer
uitgebreid stil staan bij onze
biljartvriend Piet Liefting die
onlangs is overleden.
Een man die veel gedaan heeft
voor de biljartsport en vooral veel
voor onze jeugd.
Tevens feliciteren wij ons
driebanden team dat
Regiokampioen is geworden en

straks voor de nationale titel strijd in Nieuwe Gein
Ook dit kwartaal verwelkomen wij een tweetal
nieuwe sponsors, t.w. De Vishoek tegenover het
postkantoor en bij ons wel bekend van het Piet
Liefting-toernooi, waar hij ook het innerlijke voor
de mens verzorgde.

Verder is ook de zoon van Jesus Perez (wel
bekend van de woensdagmiddagcompetitie)
sponsor geworden.( onze website dan kunt u
meer informatie van dit bedrijf ontvangen)
Verder valt er te melden dat onze clubgenoot

Alex Völker een website bouwt voor onze vereniging. Het ziet er
zeer professioneel uit en momenteel draait hij al proef . U kunt
kijken op http://obis.arrowgraphics.nl/ De domeinnaam is nu wat lastig
maar als hij straks operationeel is deze een stuk eenvoudiger. Heeft
U nog extra tips hierover laat het ons dan weten, elke goede
suggestie is welkom.
Van hieruit bedank ik ook Desiree en John voor de mooie foto’s die
ik heb ontvangen, het is een verrijking van ons clubblad.
Door de vele kopij ben ik genoodzaakt de kopij voor de woensdag-
dag en vrijdag middag apart af te drukken.
De redactie, Sixtus
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Buitengewone ledenvergadering op 14 mei ’07

Doordat de vereniging al geruime tijd zonder penningmeester
ronddoolde en sinds kort ook zijn barbeheerder abrupt kwijt raakte,
riep het bestuur de leden op voor een buitengewone
ledenvergadering.
In zijn voorwoord memoreerde de voorzitter, dat in het belang van
de vereniging er iets moest gebeuren en het niet mogelijk is om op
deze wijze verder te gaan. Als er tijdens de vergadering niemand
zich geroepen voelde de post financiën op zich te nemen was het
bestuur genoodzaakt, dit extern uit te besteden, wat zou leiden tot
een fikse verhoging van de contributie.
Hierna kwam het bestuur onder vuur te liggen en gelukkig stelde
Jos Scheffer zich beschikbaar om zonder
bestuursverantwoordelijkheid de post financiën op zich te nemen.
Achteraf scheen hij dit al eerder te hebben geopperd aan onze
secretaris, doch toen was dit punt op de jaarvergadering niet
relevant.
Immers, wij allen waren van mening dat de post van penningmeester
op de valreep was voorzien. Dat de nieuwe penningmeester een paar
dagen later het toch niet zag zitten, had niemand van ons verwacht.
Hierna volgde een schorsing, waarbij het bestuur zich terug trok om
overleg te plegen over de nieuwe situatie.
Tijdens dit overleg stelde de voorzitter voor, hoe moeilijk het voor
hem ook was, om zich terug te trekken als voorzitter in het belang
van OBIS, mits de andere bestuursleden hun functie niet zouden
neerleggen en de vereniging stuurloos zou worden en in de hoop dat
Piet v.d. Meij zijn functie als barbeheerder misschien weer op zich
wilde nemen.
Dit voorstel van hem werd na de schorsing door de leden aanvaard
en zijn hoop betreffende Piet werd gelukkig bewaarheid.
Over het besluit van de sluitingstijden is afgesproken, dat we ons
zullen houden aan de statuten en wij allen zullen zorgen, de overlast
tot een minimum te beperken.

Sixtus
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Van de hoofdwedstrijdleider.

Het inleveren van de inschrijfformulieren voor de P.K’s, Teams
en Nationaal dienen uiterlijk 1 juli 2007 in het bezit te zijn van
Henk Lammers. Indien U deze formulieren te laat inlever kan
hij U niet garanderen, dat U dan nog kan deelnemen aan de
voorwedstrijden voor het district regionaal of landelijk.

Agenda:
In week 33 starten de competities van de maandagmiddag,
dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond.

De start van de jeugdavond zal Frank Sinkeldam persoonlijk
doorgeven aan de jeugdleden.
De Krasse Knarren op de donderdagmiddag starten het nieuwe
seizoen in gezamenlijk overleg.

De woensdag- en (nieuw) vrijdagmiddag starten later,
respectievelijk 12 en 14 september. (zie elders in ons clubblad)
Tijdens de kermis en tijdens de ronde van Heemskerk is ons
clubhuis gesloten. Deze datums zijn:2-5-6 en 7 september.

Tel- en schrijfbeurten:
Zodra bekend is wanneer alle teamwedstrijden worden gespeeld
ontvangt U kort hierna, net als vorig jaar het programma
hiervan.

Clubkampioenschap:
Vrijdag 24 augustus 19.00
Zaterdag 25 augustus 13.00 en ook ’s avonds
Zondag 26 augustus 13.00
De spelers hiervoor krijgen nog een persoonlijke uitnodiging
hiervoor, daar alle deelnemers hiervoor nog niet allemaal
bekend zijn.( de meeste barrages moeten nog worden gespeeld.)
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De datums van het K.O. toernooi en de sponsor en
medewerkerdag worden nog bekend gemaakt; dit houd ook
verband met het drukke rooster t.a.v. de bondswedstrijden daar
deze nog niet zijn bekend

Jaaroverzicht:

29 leden hebben deelgenomen voor de diverse
Districtswedstrijden.

5e klas Libre:
1 deelnemer van OBIS: W.Pettinga (heeft niet meegedaan)

Voorwedstrijden 4e klas Libre:
4 deelnemers van OBIS: 9e S. Jorritsma 8 m.p 1.47 moy

13e L. Wezepoel 5 ,, 1.40 ,,
15e J. Reuzenaar 6.,, 1.39 ,,
18eG. Briuns 4 ,, 1.39 ,,

geen finalisten.

Districtsfinale 3 banden klein 3e klas
2 deelnemers van OBIS: 1e W.v.Weert 11 m.p 0.412 moy.

4e J. Hageman 7 ,, 0.333 ,,

Regiofinale: 1e W.v.Weert 14 m.p 0.409 moy
Nationale finale: 7e W.v.Weert 2 m.p 0.394 moy
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Voorwedstrijden 3e klas Libre:
5 deelnemers van OBIS: 6e P.Karsten 8 m.p 2.27 moy

25e B. Lammers 2 ,,. 2.00 ,,
H.D J. Keus 1.69 ,,
H.D G.v.Kordenoordt 1.56 ,,
H.D D. Smit 1.52 ,,

Districtsfinale: 6e P. Karsten 6 m.p 1.89 moy

Voorwedstrijden 2e klas Libre:
10 deelnemers van OBIS: 3e M. Smit 8 m.p 4.09 moy pr

7e P.v.d.Meij 9 ,, 2.95 ,,
13e H. Lammers 6 ,, 3.20 ,,
15e S. Mol 6 ,, 2.99 ,,
21e B.Looyenga sr 6 ,, 2.85 ,,
23e H.Welboren jr 6 ,, 2.55 ,,

H.D A. Mantel 2.46 ,,
Degredatie. W. v. Weert 2.47

W. Koelman ? ?

Districtsfinale: 1e M. Smit 11 m.p 4.89 moy
Niet meegedaan: P. v. Meij

Regiofinale: 1e M. Smit 10 m.p 3.72 moy
Nationale finale: 5e M. Smit 4 m.p 4.30 moy

Voorwedstrijden 1e klas Libre
4 deelnemers van OBIS: 3e A. Jager 6 m.p 5.80 moy

7e A. Lenears 4 ,, 5.07 ,,
10e J. Koelman 2 ,, 4.19 ,,

Niet meegedaan: R. Bart

Districtsfinale: 5e A. Jager 8 m.p 4.62 moy
6e A. Lenears 4 ,, 5.53 ,,

Districtsfinale Hoofdklasse Libre:
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1 deelnemer van OBIS: 7e M. Henneman 2 m.p 6.17 moy

Voorwedstrijden Bandstoten 5e klas:
1 deelnemer van OBIS: 20e J. Reuzenaar 0.81 moy

Voorwedstrijden Bandstoten 4e klas:
9 deelnemers van OBIS: 1e S. Mol 12 m.p 1.42 moy

3e P. Karsten 9 ,, 1.41 ,,
16e E. Beentjes 6 ,, 1.21 ,,
26e G.Kordenoordt 6 ,, 1.09 ,,
32e D. Smit 4 ,, 1.05 ,,
36e S. Jorritsma 2 ,, 1.01 ,,

Degredatie: L. Wezepoel 0.96 ,,
Directe promotie: M. Smit
Niet meegedaan: B. Lammers

Districtsfinale: 5e S.Mol 5 m.p 1.39 moy
Niet meegedaan: P. Karsten

Voorwedstrijden Bandstoten 3eklas:
10 deelnemers van OBIS: 1e A. Jager 12 m.p 2.32 moy pr

5e Sj.Koelman 12 ,, 1.96 ,,
7e N.Mongelluzzi 8 ,, 2.11 ,,
8e H. Lammers 8 ,, 2.09 ,,
9e P. v.d. Meij 9 ,, 1,93 ,,

15e M. Henneman 6 ,, 1.79 ,,
17e R. Bart 6 ,, 1.74 ,,

H.D.: B. Looyenga sr
Degredatie: W.v. Weert
Degredatie: A. Mantel

Districtsfinale: 4e A. Jager 6 m.p 1.85 moy
5e H. Lammers 6 ,, 1.50 ,,
6e Sj. Koelman 5 ,, 2.00 ,,
8e N. Mongelluzzi 2 ,, 1.64 ,,

Teamcompetitie:
B1 1e OBIS 1 135 – 61
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C1 2e OBIS 2 112 – 54
C2 3e OBIS 3 81 – 59
C2 9e OBIS 4 62 – 78
C3 4e OBIS 5 111 – 99

Voorwedstrijden 3 Banden klein 3e klas:
2 deelnemers van OBIS: W.v. Weert 0.394 moy H.D.

E. Beentjes 0.356 ,, Degredatie

Regiofinale teams B1:
B1 OBIS 1 Kampioen
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Maandagmiddagcompetietie

Eindstand

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

1 Roon van, 27 250 2298 684 3,35 26 5,00 98,81

2 Lammers, J 27 246 1025 659 1,55 14 3,15 108,01

3 Bent van der, 27 242 2099 634 3,31 38 7,08 103,45

4 Weert van, 27 241 1855 677 2,74 24 4,41 97,85

5 Looyenga, 27 236 1942 689 2,81 24 4,00 93,95

6 Snijders, P 27 227 1392 723 1,92 17 2,68 89,13

7 Deen, 27 222 936 698 1,34 8 2,15 93,12

8 Wijte, 27 221 2970 600 4,95 47 9,28 99,00

9 Lammers, B 27 220 1475 667 2,21 14 3,42 92,14

10 Ruijter P, 27 220 997 670 1,48 19 2,58 95,39

11 Keus, 27 218 1470 710 2,07 24 4,06 86,26

12 Gerrits, 27 217 1121 714 1,57 12 2,77 87,22

13 Welboren H sr, 27 215 1466 746 1,96 14 3,09 81,87

14 Brouwer, 27 214 902 668 1,35 18 3,41 93,77

15 Lagrand, 27 212 731 740 0,98 8 1,57 88,19

16 Glorie, 27 212 729 747 0,97 8 1,37 87,13

17 Reuzenaar, 27 210 1169 731 1,59 13 2,94 83,29

18 Duivenvoorde, 27 210 1426 719 1,98 25 4,64 82,63

19 Mol C, 27 209 1424 737 1,93 15 3,09 80,50

20 Kordenoordt 27 208 1224 681 1,79 14 2,54 88,10

21 Smit, 27 204 1317 703 1,87 16 3,10 82,16

22 Hienkens, 27 202 575 757 0,75 9 1,42 86,31

23 Elst H, 27 202 804 718 1,11 12 1,80 84,83

24 Sinnige P, 27 200 802 696 1,15 9 4,22 87,29

25 Wildt de, 27 200 796 743 1,07 12 1,52 81,15

26 Pol van de, 27 200 729 737 0,98 10 1,84 82,42

27 Bosman, 27 198 1035 697 1,48 11 2,17 82,49

28 Ruijter B, 27 194 778 729 1,06 11 1,72 80,84
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Onlangs is op 20 april ’07 ons OBIS-lid Piet Liefting overleden.
Piet was in hart en nieren een vervent biljarter. Vele toernooien en
kampioenschappen heeft Piet op zijn naam staan. Daarmee heeft hij
een grote reputatie binnen de biljartwereld opgebouwd.
Een man die jaar in jaar uit les gaf aan zowel jong als oud en zo de
biljartsport wist te promoten.
Persoonlijk zal ik Piet blijven herinneren als een amicale,
vriendelijke man met een enorme kennis van- en passie voor de
biljartsport.
Begin 2001 heb ik Piet mogen interviewen en ik zou het dan ook
zeer op prijs stellen als dit interview nog een keer in ons clubblad
afgedrukt zou kunnen worden.
George Jacet.

De biljartcarrière van Piet Liefting
in een notendop

februari 2001

Het kostte mij geen moeite
om ons OBIS-lid Piet Lief-
ting warm te maken voor
een kort interview voor ons
clubblad.
Ik had nauwelijks de gele-
genheid om mijn vraag af te
maken of Piet reageerde al
met de woorden: “Ja dat is
goed George”, maar het
wordt wel een heel lang
verhaal, want ik heb nogal

wat gedaan op biljartgebied!
Dat was dus een deal.

Zo ging ik op een dag op de
fiets naar Castricum om Piet
het hemd van z’n lijf te vragen
en inderdaad hij had gelijk. Ik
kon wel een héél clubblad vol
aan hem besteden maar moest
mij toch beperken! Ik werd
hartelijk ontvangen en de
koffie zorgde er voor dat de
keel gesmeerd bleef en het ge-
sprek gladjes verliep.
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Ik begon te vragen uit welk nest hij kwam en dat was niet
moeilijk te beantwoorden voor Piet:

Ons gezin bestond uit 9 kinderen, 5 jongens en 4 meisjes en waar ik nu
woon, in Castricum, zijn wij allemaal geboren. Dus ik woon hier al mijn
hele leven.

Hoe is jouw liefde voor het biljarten ontstaan?
Ik weet het niet precies en mijn vader biljartte denk ik niet, ook dat weet ik
niet meer. Twee broers, Arie en Cees zijn de enige die ook biljarten. Wat
ik wel weet is dat ik ben begonnen in het jeugdhuis `de Kern` in
Castricum. Daar stond een tafelbiljart en daar mocht je dan op spelen als
je 16 jaar of ouder was. Later mocht je naar de grotere tafel, maar dan
moest je wel 18 jaar zijn.

Was je al gauw een talent of kwam dat veel later?
Ik was geen talent en Wim Stet, een Castricummer, zei tegen mij dat
ik het nooit zou leren!
Ik neem aan dat je ook les hebt gehad: van wie?

Ja, ik heb nog les gehad: 4 keer 1 ½ uur van Jaap Ligthart,
waardoor ik merkte dat je op overhouden kon spelen.
 Je bent toen natuurlijk lid geworden van een
biljartvereniging. Welke?

Op 21-jarige leeftijd ben ik lid geworden van Onder Ons in
Castricum, dat was in het vroegere bondshotel. Het was 1956. Ik
speelde toen voorwedstrijden 2e klasse en met 2,67 gemiddeld was
ik gelijk half gedegradeerd. Die klasse was toen nog van 3 tot 4,5.
Een jaar later promoveerde ik met 4,51, dat betekende
voorwedstrijden spelen in de eerste klasse en ik kwam gelijk in de
finale en werd 2e met ruim 6 gemiddeld.
In de hoofdklasse had men een mannetje tekort en ik werd gevraagd om

mee te spelen. Ik behaalde toen een moyenne van ong. 8,20.

Het jaar daarop werd ik kampioen van de hoofdklasse met 13,33!
Daarna heb ik in de extra klasse meegedaan (landelijk) en tot 2 keer
met ongeveer met 12,50 gepeeld. In het 3e jaar promoveerde ik naar
de overgangsklasse met een gemiddelde van 56,50!! Dat betekende
grote hoeken en `vast` van aquit, wat niet makkelijk was. Een paar
jaar later werd ik in de landelijke finale laatste met 18. Dat was dus
degradatie! In de overgangsklasse moesten wij nog 450 caramboles
maken, dat was heel veel. Voor het jaar daarop heb ik toch,(met
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toestemming), weer ingeschreven voor de overgangsklasse, kwam in
de finale en werd kampioen van Nederland met een gemiddelde van

ongeveer 56! Dat was seizoen 63-64. Als je boven de 40 speelde,
moest je naar de grote wedstrijdtafel, dat was verplicht! Dat
betekende heel veel trainen, maar daar had ik niet zo veel zin in.
Na de hoofdklasse heb ik natuurlijk kader gespeeld, dat was
mogelijk als je extra klasse speelde. Dat was in 1961-62. De eerste
keer speelde ik met een gemiddelde van 6,5 en dat was bij Peetoom
in Schagen. Vele keren ben ik kampioen geworden van het gewest
met het kaderteam. Ook ben ik districtskampioen geworden in de
spelsoorten hoofdklasse, extra klasse, overgangsklasse, 38/2,
47/2, bandstoten en 3 band. klein. Het is natuurlijk veel te veel om
overal op in te gaan, dus bij deze opsomming laten we het maar.
Sinds kort speel je je partijen bij OBIS. Heb je ook nog

andere verenigingen overwogen?
Ik had natuurlijk de mogelijkheid om in Alkmaar of in Beverwijk te spelen,
maar OBIS in Heemskerk lag voor de hand omdat ik daar toch al veel was
en het dus voor mij geen moeilijke keus was.

Je hebt nogal wat mensen les gegeven, maar ik denk dat de
jeugd jouw voorkeur heeft. Waarom trekt de jeugd jou zo
aan?

Ja, mijn voorkeur ligt bij de jeugd. Dat komt omdat ik vroeger niet de
gelegenheid heb gehad om les te nemen als jeugdspeler en nu wil ik de
jeugd wel de gelegenheid geven om te lessen, ook omdat ik er heel veel
aardigheid in heb. Ik ben begonnen als jeugdleider/trainer bij de jeugdclub
Fidelis in Alkmaar. Daarna heb ik 6 jaar in het bestuur van Vitesse
gezeten. Pas daarna ben ik bij de Magneet in Heemskerk als jeugdtrainer
begonnen. Ik heb daar nog les gegeven (om er maar een paar te noemen)
aan Gren Nooteboom, Ad Sies, Leo Sies, Remco Bart en zelfs zijn vrouw
en zijn broertje.

Kan je een paar talenten opnoemen die jij opgeleid hebt en
die een behoorlijk niveau gehaald hebben?

Jazeker! :Riny Kooy en Nick Tuin jr., dat was het allergrootste
talent. Hij ging van 2 moy. naar 30 kader 38/2 in 1 ½ jaar tijd.
In Alkmaar had je Anno Baels en Erik Morsch. Arno speelde 10 kader 38/2
met de verkeerde hand en dat in 3 jaar tijd!

Heb je wel eens vrouwen les gegeven?
Ja een keer, dat was geen sukses. Het is net of je het er niet in krijgt.
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Er zijn best wel goede speelsters, maar die zijn niet te vinden.
Je bent een dagje ouder aan het worden, denk je dat je je

huidige moyenne nog lang kan spelen?
Ik heb veel technisch inzicht en weet wat ik doe en het gaat op het
ogenblik heel erg goed. Natuurlijk hoop ik nog heel lang mee te draaien,
dat hangt van mijn gezondheid af.

Een aantal jaren geleden ben ik getuige geweest dat je een
kaderpartij in een beurt uitmaakte. (ik geloof 300 car.) Dat
was bij OBIS en je liet je tegenstander met
“nul”caramboles huiswaards keren. Heb je meer van dat
soort uitspattingen gehad?

Dat weet ik nog heel goed, dat was tegen Herman Foeken bij OBIS. Ik kan
de laatste twee caramboles nog precies zo neerleggen, (Piet liet de
situatie natuurlijk even zien bij hem thuis op het biljart) de een na laatste
carambole was niet makkelijk, toch wist ik hem te maken! Ik heb vele
librepartijen in èèn beurt uitgespeeld, natuurlijk!! De tegenstanders deden
het zelf ook, waarom ik niet?

Waar haal je de motivatie vandaan om telkens weer een
sterke partij op tafel te leggen?

Dat doe je zomaar! Ja, als het erg stil is en iemand zegt dan iets, ja dan is
het foute boel. Het kan beter wat rumoerig zijn, dan hoor je het niet zo
gauw. Bij OBIS is het rumoerig gezellig en dat stoort dan niet.

Je hebt in je biljartcarriëre nogal wat overwinningen
behaald. Welke overwinning zit nog vast in je geheugen
gegrift?

Dat was het Nederlands kampioenschap in Den Helder. Ik was toen 28
jaar. Het was half februari en het gebouw waarin we speelden had een
plat dak. Het was gaan dooien en het ijs op het dak begon te smelten en
boven het biljart begon het toen te lekken. Men heeft toen nog geprobeerd
om het biljart droog te krijgen door er een electrisch kacheltje op te zetten,
maar dat kregen ze nooit meer droog. We moesten toen op èèn tafel
verder ( partijen van 450 car.) en dat nam de hele dag in beslag van
s`morgens 10 uur tot half 5 toe. Een uitputtingsslag was dat, maar het was
er wel heel gezellig door geworden.

Heb je nooit gedacht ik stop er een tijdje mee, ik kan geen
biljartbal meer zien?

Nooit de balen gehad, niet echt, niet echt. (even nadenken!) Het spelletje
vond ik toch wel aardig.

Wie was jouw grote voorbeeld?
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Niemand. Ik had geen vedetten. Toppers zijn natuurlijk mooi om
naar te kijken!
Dat deed ik ook; door veel te kijken leer je natuurlijk ook heel veel!

Ben je wel eens dronken geweest?
Weinig. Misschien een paar keer. Iemand zei een keer tegen mij:
“Dronken zijn is best wel leuk”. Ik dacht dat moet ik dan maar eens
uitproberen. Dat was dus niks, geen zak aan!

Wat is je favoriete vakantieland?
Heb ik niet. Dat gebeurt niet zo gek veel dat ik op vakantie ga. In de zomer
heb ik geen tijd en in de winter heb ik geen zin! Over een paar jaar
misschien? Met de jeugd mee of naar finales gaan, dat is voor mij al
vakantie.

Heb je nog andere hobby’s?
Ja: voetbal. Ik ga altijd met broer Cees en Ber Zonneveld naar de
voetbalclub Vitesse, uit en thuis. Daar geniet ik van.

Heb je nog iets te wensen?
Nee, ik vind het wel goed zo!
Tot slot bedankte ik Piet voor de koffie en zijn spontane

antwoorden en wenste hem nog veel biljartplezier toe en
voor de toekomst vooral een goede gezondheid zodat hij nog
heel wat jonge talentjes de lol van het biljarten kan
bijbrengen!!

Piet, namens alle lezers van ons clubblad, bedankt!

George Jacet
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Dinsdagvondnieuws
De kampioenen, R. de Ruiter en B. Beentjes hebben zich geplaatst
voor het clubkampioenschap, alsmede de winnaar van de barrage
B.Koelman en de winnaar van 2006 John Mol.

Stand

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

1 Beentjes, B 27 66 985 538 1,83 15 5,42 120,45

2 Lammers, B 27 64 1317 525 2,50 16 5,20 116,67

3 Koelman B, B 27 57 722 571 1,26 9 2,63 113,90

4 Looijenga jr, B 27 55 1280 501 2,55 24 4,07 116,13

5 Lammers, H 27 54 2155 570 3,78 21 6,14 102,45

6 Bart, R 26 51 2265 513 4,41 35 10,55 107,95

7 Fatels, P 27 50 978 552 1,77 13 3,15 108,03

8 Koelman, W 26 44 1318 538 2,44 25 5,09 105,14

9 Roon van, W 27 44 1872 579 3,23 26 4,87 97,97

10 Ruijter de, R 25 43 899 547 1,64 13 2,85 102,08

11 Ripke, J 26 36 3788 507 7,47 42 15,09 102,06

12 Koelman Jh, J 27 36 1965 568 3,45 38 7,00 95,83

13 Mol S, S 27 36 1478 622 2,37 19 3,31 89,66

14 Beentjes, K 27 36 1888 610 3,09 23 5,78 89,45

15 Bruins, G 27 35 867 566 1,53 12 2,53 102,80

16 Pettinga, W 25 35 586 589 0,99 10 3,37 101,52

17 Aardenburg, J 26 35 1142 593 1,92 20 3,05 90,41

18 Glorie, T 26 33 634 569 1,11 10 2,21 96,05

19 Beentjes, E 23 33 1036 547 1,89 11 2,77 92,84

20 Duyn,E, E 23 32 1589 498 3,19 32 7,80 96,69

21 Tromp, C 26 31 595 609 0,97 11 2,07 97,70

22 Tiecken, D 27 29 944 576 1,63 20 5,71 102,43

23 Tiecken, J 22 26 1559 426 3,65 41 8,70 98,64

24 Heer de, C 25 26 1585 541 2,92 33 4,21 86,17

25 Mantel, A 26 26 1288 602 2,13 19 3,50 81,34

26 Welp, C 26 23 817 608 1,34 13 2,29 86,14

27 Vries de, W 23 16 1031 508 2,02 22 3,26 78,05

28 Harlingen v, B 8 13 352 156 2,25 14 2,94 110,60

29 Schoehuijs, G 10 6 368 235 1,56 9 1,69 89,48

30 Munnik, R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00
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IN MEMORIAM

Piet Liefting

Toch nog onverwachts hebben we kennis moeten nemen met het
overlijden van onze clubgenoot en jeugdtrainer

PIET LIEFTING

Met hem verliezen wij een goede vriend, een zeer fervente
biljarter en een grote inspirator in de biljartsport.

Je zult daarom in onze herinnering altijd voortleven.
We wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit

verlies.

Biljartvereniging OBIS/De Magneet.

Deze advertentie werd door onze vereniging geplaatst in het Dagblad
Kennemerland en het Noord-Hollands Dagblad door onze vereniging en
ik vond het gepast om hiermee te beginnen.
Velen van ons hebben op gepaste wijze van Piet afscheid genomen en uit
de reacties van zijn broer Cees, kon Piet zich geen mooier afscheid
wensen.
Er waren diverse reacties binnen gekomen om een stukje in ons
clubblad te plaatsen en wil dan ook deze inzenders niet teleur stellen.
De redactie
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In Memoriam

Piet Liefting
Lid van verdienste district Alkmaar

Piet is binnen het district Alkmaar een persoon geweest die zeker niet snel
vergeten zal worden

Voor velen misschien niet bekend, maar in de begin jaren 60 was Piet elke
vrijdagavond al in Alkmaar om met jeugdbiljarten bezig te zijn bij St.Fidelis

Piet was voor ons een grootmeester in het overbrengen van de biljartkunst op de
jeugd. Onder zijn bezielende leiding bij de jeugdbiljart verenigingen.
“De Magneet”en “Jong Alkmaar”zijn verschillende jeugdleden in ons district
bijzonder sterke biljarters geworden.

Zijn lesgeven, stond niet altijd op een lijn met de K.N.B.B. En dat botste, maar
Piet had over lesgeven een geheel eigen mening.

Piet was in ons district ook een actief arbiter. En dat niet alleen, want heel wat
arbiters hebben mede onder hem moeten ervaren hoe je moet staan en wat te doen
in vervelende situaties bij het arbitreren.
Je moest het leren om het Libre- Driebanden- Bandstoten- Kader-
Anker Kader te arbitreren en Piet wist je dat opeen geraffineerde manier bij te
brengen.
Piet zei altijd: “Je moet het er in hameren en dan vergeten ze het nooit meer en
dan heb je een stel goede districtsarbiters.

Hij speelde niet alleen voor het zogeheten districtsbatch, maar dat deed hij ook
voor de toen nog gewestelijke arbitersopleiding.

Wij van district Alkmaar, verliezen in Piet een belangrijke trainer voor de jeugd
en we zullen hem niet snel vergeten. Sterker we zullen hem duidelijk
missen………..

Wij wensen de familie en zijn tweelingbroer Cees heel veel strekte toe om dit
verlies te dragen.

Het district bestuur Alkmaar
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Castricummer Piet Liefting overleden….
Zo sta je nog samen aan het biljart in een prachtig naar hem
vernoemd toernooi (zie BT vorige maand) en zo is er het bericht dat
hij overleden is. Enkele weken na het kaderevenement moest Piet de
strijd, die hij zes maanden eerder moedig was aangegaan, staken. De
alles vernietigende ziekte kanker sloeg onverbiddelijk toe en dat was
–ondanks de wetenschap van die ongelijke strijd- toch nog sneller
dan verwacht. Zijn kaderteam was kort tevoren nog op bezoek
geweest. Jaap Ripke, Marcel Versluis, Cock van Hooff en Pieter
Adrichem brachten een fijne avond door met de man die ook hen
veel heeft bijgebracht in de loop van een roemrijke carrière als
speler, trainer en kenner van vooral het kader en libre. Want Piet
was uniek. Autodidact noem je iemand die zichzelf door vragen,
kijken en proberen een talent ontwikkelt en daarmee anderen enorm
op weg helpt. Dat deed Piet met jeugd (zijn grote passie), met
senioren (nooit “ja, maar…. “zeggen!) en met arbiters. Ook die
laatste groep heeft in de veertig achterliggende actieve jaren enorm
veel aan hem te danken. Rechtlijnig? Zwart/wit? Soms wat hoekig,
ja zelfs spijkerhard in zijn kritiek? JA, dat was Piet. Dat kenmerkte
hem en maakte dat een enkeling zich wel eens afvroeg waar die man
het in godsnaam over had. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe het
was om met hem te trainen, te spelen in team en toernooien en hoe
het was door hem gekneed te worden tot een betere arbiter en
kadrist. Het was fantastisch! Het was zo verschrikkelijk leerzaam en
–als je de moeite nam eens wat langer met hem te praten- dan kwam
er een heel andere Liefting naar voren. Dan bleek hij ineens heel wat
andere interesses en passies te hebben. Voetbal bijvoorbeeld en ook
daar heeft hij zich op meerdere fronten bewezen (en niet alleen als
supporter). Een grote schare biljarters heeft Piet naar zijn laatste
rustplaats in Castricum begeleid. Zij deden dat graag; het was helaas
het laatste wat zij konden doen. Of toch niet? Er is tenslotte nog dat
naar hem het vernoemde toernooi, dat eerst “ter ere van” was en nu
“ter nagedachtenis aan” als onderschrift krijgt. Ja, “ ter
nagedachtenis aan”. Ik zal hem nooit vergeten, de bollenboer uit
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Castricum met die fantastische kijk op biljarten. De
biljartgemeenschap heeft een uniek figuur verloren, maar één ding
kan ook de dood nooit van zijn familie en ons wegnemen nl. de
herinnering aan een gepassioneerd mens en sportman:

PIET LIEFTING

Mede namens iedereen die hem kende: Sterkte aan de familie en met
name aan tweelingbroer Kees: zij waren tot het laatst
onafscheidelijk.
Haarlem, April 2007
Martien de Gier

_______________________________

IN MEMORIAM

PIET LIEFTING

Als op een man de omschrijving “biljartman” van toepassing was,
dan was het wel op Piet Liefting.
Piet en Cees ze waren overal, als speler, als toeschouwer, waar ook
maar een finale of toernooi was.

Wij zullen Piet missen als persoon, als commentator, als trainer,
maar, voor de arbitersvereniging, vooral als voorspeler.

Ook kon je Piet altijd vragen of hij wilde arbitreren, ook al was hij
de laatste jaren dan niet officieel arbiter meer.

We wensen zijn familie, vooral zijn broer Cees, heel veel sterkte bij
de verwerking van dit verlies.

Namens de arbitersverenging,
Cor van der Toorn.
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Nooit meer, en toch….

Nooit meer, het plezier van het lessen.
Nooit meer, plintgootjes en waxinelichtjes om de looplijnen te leren
Nooit meer, “kort-lang of “het viertje”
Nooit meer, “wordt het niet is tijd voor koffie, Mars?”
Nooit meer, praten over van alles en nog wat
Nooit meer, je eindeloze geduld en je fluwelen techniek
Nooit meer, je zien genieten met je kader team
Nooit meer, spelen, op je eigen toernooi
Nooit meer, voorbereiding op mijn finales
Nooit meer, je kritische blik en je goedkeurende knikje
Nooit meer, je mouwen opstropen, bij een zware tegenstander
Nooit meer, je ingehouden trots bij een sterke partij
Nooit meer, je aanwezigheid tijdens wedstrijden
Nooit meer….en toch …….

En toch altijd, aanwezig in het spel van je leerlingen
En toch altijd, je aanwijzingen in mijn achterhoofd
En toch altijd, je nuttige tips gebruikend in een partij
En toch altijd, nog genoemd en geroemd worden
En toch altijd, herinneringen aan een markant mens en groot
sportman
En toch altijd, herinneringen aan een fantastische tijd

Bedankt trainer,
Bedankt Piet Liefting

M.Smit
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Het Kaderteam en hun dames maakten voor Piet een prachtig mozaiek en
werkte tot in de late uurtjes door.
Van de foto’s die ik van het team heb
ontvangen, plaats ik deze collage.
En laat daarom de Foto’s spreken.
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OBIS
Dames en heren,

Het is vandaag voor het eerst dat ons team zonder teamlid Piet
Liefting speelt.
Vandaar een terugblik op hem

Eind vorig jaar bereikte ons het vreselijke nieuws dat onze Piet
ernstig ziek was. Vlak na zo’n bericht is het uiteraard balen, gevloek
en treurnis tijdens de wedstrijden die wij moesten spelen.
Opmerkelijk was het dat Piet nimmer versaagde. Elke keer als het
team moest spelen, zowel uit als thuis, was hij aanwezig. Was het
niet meer om te spelen, dan wel om te schrijven of om zelfs zijn
potje nog te spelen. Ja u hoort het goed, hij heeft het zelfs nog
gepresteerd om het team het afgelopen seizoen, in geval van nood
twee keer ter wille te staan en een partij te spelen. Met de
kenmerken van zijn ziekte al duidelijk zichtbaar, wist hij deze
partijen nog te winnen ook. U zult begrijpen dat dit bij hem, maar
ook bij het talrijk aanwezige publiek na de laatste carambole de
nodige emoties losmaakte
U uit deze buurt kent allen Piet, biljartdier in hart en nieren. Piet
Liefting was biljarten, biljarten, biljarten en een klein beetje Vitesse,
de plaatselijke voetbalclub.
Piet aan de kant bij het biljarten was emotie. Als er een pikeetje lag,
dan was Piet de eerste aan de kant om duidelijk te maken dat er
gepikeerd moest worden, kijk naar Piet aan de kant en je wist gelijk
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dat een bal te hard was aangespeeld ….,moest er gekruist worden op
de lijn dan werd er aan de kant ook bij Piet gekruist. Zowat elke
carambole van een speler werd door Piet met zacht gemompel van
commentaar voorzien. Geweldig gewoon.
Reden we met de auto voor de 20e keer naar de Horna in Hoorn, dan
wist Piet het voor de 20e keer te presteren om in de auto te zeggen
hoe we rijden moesten. Hier rechts klonk het dan, hier moeten we
rechts, u kent het wel, hier rechts.
Het hoorde bij Piet, het was Piet.

Naast de vele jeugd die hij onder zijn hoede heeft genomen in zijn
leven (ikzelf ben daar ook een exemplaar van) heeft hij zelfs onze 2e

man Cock vorig jaar nog het een en ander bijgeleerd. Iets dat Cock
zijn leven lang al fout deed. Je bent nou eenmaal nooit te oud om te
leren en van Piet nam je het gewoon aan.

Op 13 april bereikte ons het bericht dat het niet goed meer ging met
onze Piet. Hij zou zijn bed niet meer af komen en veel pijn hebben.
Direct de telefoon gepakt en de teamleden opgetrommeld om die
avond nog naar Piet te gaan. Klokslag half 8 zaten we rond zijn bed
en dronken we een bakkie koffie. Hij zag er slecht uit, kon moeilijk
praten, maar verzocht wel aan broer Cees om nog even zijn
plakboek te pakken. Dat boek werd op tafel gelegd en vormde voer
voor een heel gezellig en fijn uur. Vele herinneringen werden naar
voren gehaald en geloof me, hij wist de series en moyennes nog die
hij maakte in het van Reenen toernooi in 1968. Je zag hem –
ondanks de pijn – genieten van dit uurtje. Prachtig gewoon.

We zagen het onheil echter naderen……. op onze vraag wat we
eventueel in het ergste geval zouden moeten als Piet te overlijden
kwam, keek hij ons bijzonder verbaasd aan. Hoe kregen we het in
ons hoofd om daar sowieso over na te denken…SPELEN natuurlijk.
We zijn ontzettend blij dat we met zijn vieren zo vlak voor zijn
overlijden nog met hem om de tafel hebben gezeten. Een ding van
die avond zullen wij nooit vergeten toen wij de deur
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uitgingen……….En we hebben dan ook besloten dat ons kenmerk
wordt gedurende deze twee dagen waar Piet ook zo naar uitkeek.
Met de deur namelijk in onze hand riep Piet ons toe , “he mannen”
en hij kwatte in zijn handen. Met andere woorden, de beuk erin.
En Piet, dat zullen we dan ook doen (in de handen kwatten wij
allemaal).
We zullen je nooit vergeten.
Daarna vraagt Jan Baas om 1 minuut stilte.

OBIS Pearle komt 2 caramboles tekort.

Het OBIS Pearl kaderteam is er niet in geslaagd de finale van de
nationale kadercompetitie te bereiken.
Tot het einde toe was de spanning te snijden, doch inde laatste partij
kwam Jaap Ripke uiteindelijk 2 caramboles tekort in zijn partij
tegen Jaap Spaargaren. De zege ging daarmee naar Biljartvereniging
de Bleek uit Franeker. De droom van OBIS (titel voor het overleden
teamlid Piet Liefting) is over.

De maatjes van Piet hebben hun doel jammer genoeg niet gehaald.
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Het zag er aanvankelijk zeer goed uit voor de Heemskerkers. De
ontmoetingen tegen BV t Wapen en de Gazelle werden door
overwinningen op ruime voorsprong gezet. Alleen tegen de Bleek
had Pearl het moeilijk. Marcel versluis startte prima tegen S. Vijver
en had in 3 beurten 125 caramboles verzameld. Toen zag Vijver
echter het licht en speelde de partij in slechts 6 beurten uit (de beste
partij van het hele weekend). Van Hoof trok de stand in een
adembenemende partij weer recht. Toen zijn tegenstander nog 7
caramboles moest maakte Van Hooff de partij uit.
Piet Adrichem kon zondagochtend vroeg de titel al naar de
Heemskerkers brengen, maar faalde volledig tegen Mike Lubbes.
Adrichem verloor in 15 beurten. Prive-omstandigheden lagen aan
het matige spel van hem ten grondslag; Adrichem verloor alle drie
duels met een moyenne (14) dat ver onder zijn vermogen lag.
Doordat Adrichem de 4-2 niet neer kon zetten, moest Jaap Ripke
in de laatste ontmoeting een gelijkspel weten af te dwingen. Zoals
gezegd lukte dat aanvankelijk goed, en had Ripke in een defensieve
partij een voorsprong van 40 caramboles opgebouwd. Toen iedereen
dacht dat Ripke de partij uit ging maken, stokte de productie op 2
caramboles voor het einde, waarna tegenstander Spaargaren de partij
in de 19e beurt uitmaakte.
Cock van Hooff won het weekeinde overigens alle drie de partijen,
Versluis en Ripke verloren slechts een keer.
OBIS werd voor het 2e opeenvolgende jaar 2e in de poule, vorig
jaar kwam het team 7 caramboles te kort.
De Bleek gaat in het weekeinde van 28 en 29 mei een gooi naar de
titel doen.

Einduitslag:
1. de Bleek 3-5
2. OBIS 3-4
3. 't Vink 3-3
4. Gazelle 3-0

Verslagen, respectievelijk van Pieter en Jaap
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Eindstand woensdagavond

Frank Sinkeldam heeft zich geplaatst samen met Cock van Hooff
voor de clubfinale De barrage om plaats 3 gaat tussen Ab Lenears
en Martin Guldemond

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

moy

1 Sinkeldam, F 20 47 3119 252 12,37 84 24,28 145,61

2 Lenaers, A 20 44 1986 299 6,64 43 10,00 132,84

3 Versluis, M 18 40 3420 206 16,60 128 40,00 103,76

4 Roelands, J 20 39 3268 310 10,54 96 18,00 105,41

5 Hooff, v, C 19 35 4649 265 17,54 120 41,66 77,97

6 Beentjes, J 15 35 3651 206 17,72 134 50,00 88,61

7 Smit, M 21 35 1810 343 5,27 45 10,00 105,54

8 Jacet, G 16 31 1615 222 7,27 45 13,75 111,92

9 Visser, P 22 30 1692 407 4,15 33 7,14 103,93

10 Mol Jh, J 22 28 2576 390 6,60 68 10,83 94,35

11 Schermer, W 22 28 2076 383 5,42 41 10,00 90,34

12 Beers, P 15 28 1281 252 5,08 52 9,09 127,08

13 Volker, A 20 27 3223 336 9,59 126 16,36 87,20

14 Guldemond, M 19 26 2208 309 7,14 48 18,57 89,32

15 Meij van de, P 20 24 1753 464 3,77 24 7,69 94,45

16 Groot de, N 23 24 1780 451 3,94 28 6,25 98,67

17 Limmen, J 21 23 1157 414 2,79 15 4,66 79,84

18 Keus, J 20 23 964 403 2,39 21 4,64 95,68

19 Jager, A 16 18 1996 314 6,35 47 11,53 105,94

20 Strik, S 16 18 1929 264 7,30 77 15,00 97,42

21 Burger, W 20 17 1666 390 4,27 38 6,47 94,92

22 Tiecken, M 9 15 1099 135 8,14 110 28,00 90,45

23 Veldt, V 12 15 2570 201 12,78 105 22,72 73,06

24 Henneman, M 8 10 1237 161 7,68 58 12,00 85,36

25 Liefting, C 18 9 1929 329 5,86 57 11,66 83,76
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Obis
Het is inmiddels alweer mei en er moet nog even een stukje
gefabriceerd worden voor het clubblad……maar de laatste
competitiewedstrijd dateert alweer van 2 april, dus ik moet even
diep graven.
Eerste reactie: teleurstellend seizoen. Daar hoeven we geen geheim
van te maken, als je vorig seizoen nog 3e wordt en het nu niet verder
schopt dan een schamele 11e plaats. Halverwege het seizoen heb ik
al een verslagje geplaatst van de eerste helft, de 2e was niet veel
beter. Zeker tegen het einde van de competitie wordt het ook
moeilijk om de juiste motivatie te vinden voor de
“achterhoedegevechten”. Je wilt meespelen voor de prijzen en als
dat op een bepaald moment niet meer te verwezenlijken is, is die ene
extra winstpartij ineens niet zo belangrijk meer. Er wordt er tenslotte
maar 1 kampioen en de rest niet. Nu is er de laatste jaren een
systeem ingesteld waarin er door de nrs 2, 3 en 4 nog play-offs
worden gespeeld om nog door te gaan naar de halve finales,
waardoor die plekken ook nog interessant zijn.
Dit seizoen zat ook dat er dus niet in, de concullega’s van Pearle
daarentegen hebben het goed gedaan. Helaas voor hen is de finale
deze keer een horde te ver gebleken, ook de passend verzonnen
speldjes van de ons pas ontvallen Piet Liefting konden daar geen
verandering in brengen. Zelfs de sportieve uitspatting van Martin en
ik (op de fiets naar Alkmaar, vol tegen wind…pffff…..maar o, o, o,
wat ging de terugweg lekker) kon de mannen niet genoeg oppeppen
helaas.
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Gisteravond zag ik in de bestuurskamer overigens een prachtige
fotocollage van het Pearle team. Niet dat het nou van die knappe
kerels zijn……maar dit is wel uniek. Piet Liefting groot in het
midden met actiefoto’s van zijn teamgenoten eromheen…briljant en
hulde voor Desiree (neem ik aan), deze collage zal hopelijk een
mooi plaatsje aan de muur krijgen.

Volgend seizoen, zoals de meesten inmiddels wel hebben vernomen,
“gewoon” weer 2 kaderteams bij OBIS. Er zijn halverwege het
seizoen wat andere plannen geweest, maar we laten het zoals het is.
De mededeling aan de teamgenoten over de plannen en later het
afkappen van de “fusie” tussen de 2 teams werd (over het algemeen)
volwassen opgepakt, waardoor we met grotendeels dezelfde
gezichten aan het nieuwe seizoen zullen beginnen. Alleen de
volgorde is iets gewijzigd, Martin heeft zich een beetje uitgesloofd
en is Joop voorbij gestreefd. Dus de mannen mogen de onderling
concurrentie aan gaan, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Frenk
“Petet” (lang verhaal, had je bij moeten zijn) en Molletje.
Teamsamenstelling en aantallen:
Jeroen Beentjes 250 57/2
Vincent Veldt 210 38/2
Martin Guldemond 150 ,,
Joop Roelands 150 ,,
Frank Sinkeldam 110 ,,
John Mol 110 ,,

De sponsor blijft Hypotheekvisie Heemskerk, wederom dank aan
Bart voor de ondersteuning! We zullen onze stinkende best doen om
komend seizoen wat positiever in de krant te verschijnen.
Jan Lammer, Kees Beentjes, Jaap Bregman en alvast een beetje
Marcel Smit: dank voor de arbitrage en het meeleven en allemaal
weer tot volgend seizoen!

Jeroen
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Donderdagavondnieuws.

Nico Mongelluzzie lijdt een verpletterende nederlaag.
Wat als een van de mooiere wedstrijden van de avond moest zijn,
liep in een beschamende nederlaag uit van Nico.
Immers Nico moest tegen Marcel Smit en beiden zijn de betere
spelers van de avond en moeten ook nog hetzelfde aantal
caramboles maken, n.l. 95 stuks.
Om kort te gaan, de eindstand was, 95 caramboles voor Marcel
en schrikt U niet, 0 voor Nico.
Boze tongen beweerden, dat Nico er een potje van maakte, omdat
zijn seizoen toch niet meer was te redden en hij daarna minder
caramboles wilde maken. Anderen beweerden dat hij helemaal niet
wilde spelen en z’n keu in elkaar schroeven al te veel vond.
Wat was de werkelijke reden?
Wel nu Marcel ging voortvarend van start met een serie van 10.
Nico zag hierna een mooie verzamelstoot volgens zijn zeggen en
miste op een haar na.
Marcel maakte hier dankbaar gebruik van en maakte in zijn 2e beurt
een slotserie van 85.
Nico was onder dit geweld zo onder de indruk, dat hij vergat om in
zijn nabeurt te scoren.
Commentaar van Nico: “Ze moeten me ook altijd hebben”.
Gelukkig streek Jaap over zijn hart en liet Nico alsnog een partij
spelen, om de keizer z’n baard, anders kon hij zonder een
carambole te maken huiswaarts keren.

De laatste competitieavond wordt gespeeld als de kopij van ons
clubblad bij de drukker ligt.
Er zijn nog 3 spelers die aanspraak maken op de titel van de 2e

periode en 2e plaats, zodat alleen bekend is, dat Leon Wezepoel
de donderdag de clubkampioenschappen
vertegenwoordigt.Wim van Tunen moet uitmaken in de barage
wie als 3e vertegenwoordiger van deze avond hieraan mee mag
doen.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy %moy

1 Roekens, J 28 54 1712 643 2,66 17 5,00 101,62

2 Smit, M 28 53 2478 550 4,50 56 8,63 113,77

3 Palm, H 28 51 1303 650 2,00 16 5,10 100,23

4 Reuzenaar, J 29 50 1102 715 1,54 15 2,56 100,73

5 Wijte, J 28 48 3428 583 5,87 58 8,66 105,18

6 Deen, J 28 48 1059 718 1,47 13 2,22 101,02

7 Hageman, J 29 48 1269 714 1,77 15 2,66 96,07

8 Smit, G 27 46 563 659 0,85 7 1,84 117,02

9 Laan vd, H 28 45 620 744 0,83 8 1,47 102,87

10 Karsten, P 28 45 1333 632 2,10 17 4,07 101,89

11 Boer de, T 25 45 1334 626 2,13 20 4,14 93,46

12 Jorritsma, S 29 45 1089 773 1,40 12 2,62 90,30

13 Smit, D 28 44 1213 640 1,89 13 3,50 100,28

14 Welboren, H 28 44 1721 629 2,73 35 6,45 94,67

15 Weert van, W 29 43 1782 657 2,71 28 4,17 94,50

16 Tunen van, W 28 41 1388 643 2,15 16 2,94 97,23

17 Peggeman, W 27 40 1287 649 1,98 14 3,11 95,34

18 Klingeler, J 28 39 899 691 1,30 19 2,76 100,07

19 Smit, E 28 39 674 700 0,96 11 1,93 96,29

20 Sinnige, P 28 37 796 732 1,08 10 1,50 93,74

21 Kordenoordt, G 28 37 1200 702 1,70 16 4,36 92,40

22 Mongelluzzi, N 28 36 2227 616 3,61 33 6,92 96,15

23 Koper, H 28 36 859 707 1,21 11 3,00 92,74

24 Wezepoel, L 28 33 986 696 1,41 12 3,07 88,54

25 Duivenvoorde, A 29 31 1235 691 1,78 24 3,18 90,72

26 Welboren sr, H 27 30 1250 657 1,90 18 3,00 90,60

27 Lammers, J 28 29 963 704 1,36 13 2,15 88,82

28 Ham van den, R 29 28 971 711 1,36 14 3,41 89,84

29 Limmen, P 29 28 616 740 0,83 11 1,75 89,50

30 Sinnige, J 25 20 837 676 1,23 8 1,95 87,19
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HAN KOPER.

In ons vorige clubblad heeft U stond een
artikel over Han Koper, die in januari dit
jaar 25 jaar lid was van onze vereniging.
Op de jaarvergadering van 5 maart,
wilde het bestuur hem daarom de zilveren
speld van de vereniging op spelden.
Han schitterde die avond door
afwezigheid, doordat hij die dag jarig
was en 83 jaar werd. ( Han het wordt je

vergeven!) Han kreeg alsnog de zilveren speld uitgereikt door de
voorzitter op z’n clubavond donderdags erna en was op dat moment
sprakeloos.
Langs deze weg wil hij alsnog een rijm aan de leden voordragen.

Beste vrienden en vriendinnen.
Ik wil dit keer proberen een dankwoordje te verzinnen.
Al 25 jaar op de biljartclub.
Dat geluk kan eigenlijk niet meer stuk.
Want 25 jaar elke week weer.
Voel ik me een gelukkige biljartmeneer.
En altijd met dezelfde mensen.
Je kunt het niet beter wensen.
Je leert elkaar kennen door en door.
Ook al heb ik geen gehoor.
Maar ik heb wel het gevoel dat ik er bij hoor.
Daarom bedank ik met een blijde roep.
De hele donderdagavondgroep.
Dat u me neemt zoals je bent.
Want af en toe ben ik een malle vent.
Daar heb ik zelf het plezier van.
Maar soms dek ik doe het wel wat rustig Han.
Maar zo is mijn aard.
Een pleziertje is veel waard.
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Ik hoop nog vele jaren .
Met u mee te varen.
Uit naam van de hele club kreeg ik de zilveren speld van OBIS.
Ik vond het een leuk cadeau en lang niet mis.
Ik ga u bedanken u allen hier.
En wens u nog veel sportplezier.

Han Koper.
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Laatste nieuws

B1-team OBIS Regio kampioen
In “Het Hart van Lisse” te Lisse zijn op 18 -19 – 20 mei de Regio-
kampioenschappen gehouden voor B1-teams gehouden.
Zondags zijn Henk Lammers en ik namens het bestuur daar even
wezen kijken. Ons team had na 15 wedstrijden een riante
voorsprong met nog 2 wedstrijden te gaan van 5 punten. Toch ging
het nog bijna mis, want in de resterende partijen, liet ons team nog
de nodige steken vallen. Zodoende waren zij afhankelijk van de
uitslagen van de concurrentie. Gelukkig liep alles nog goed af en
konden zij de kampioensbokaal mee naar huis nemen en werd deze
overwinning uitbundig in ons clubgebouw gevierd.
Mannen veel succes met de N.K. in Nieuwe Gein.
Sixtus.
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Het team neemt de bokaal in ontvangst.

Stand

Regionale competitie B 1

Seizoen 2006/2007

District Gesp Punt
Te
maken Car Beurten %

Alkmaar eo 21 27 850 794 1062 93,41%

Zaanstr-Waterland 21 26 679 620 1039 91,31%

Duinstreek A 21 24 749 707 1123 94,39%

Noordwest Ned A 21 24 720 652 1038 90,55%

Duinstreek B 21 20 718 611 1061 85,09%

West-Friesland B 21 19 647 570 1039 88,09%

West-Friesland A 21 18 637 514 1018 80,69%

Noordwest Ned B 21 10 670 490 976 73,13%
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Alkmaar eo

Regionale competitie B 1

Seizoen 2006/2007

Tegen: Duinstreek A t.m Gem. Brt. H.S Moy P.

M. Versluis 55 55 46 4 1,195 2

A. Lenaers 40 40 54 5 0,740 1

P. v/d. Meij 32 21 56 5 0,375 0

Tegen: Duinstreek B

M. Versluis 55 55 39 6 1,410 2

A. Lenaers 40 40 47 5 0,851 2

J. Tiecken 32 32 60 4 0,533 2
Tegen: Noordwest

Nederland A

M. Versluis 55 55 44 6 1,250 2

A. Lenaers 40 21 45 4 0,466 0

J. Tiecken 32 31 64 4 0,484 0
Tegen: Noordwest

Nederland B

M. Versluis 55 55 50 4 1,100 2

P. v/d. Meij 32 27 52 3 0,519 0

J. Tiecken 32 32 47 3 0,680 2

Tegen: West-Friesland A

M. Versluis 55 55 58 6 0,948 2

P. v/d. Meij 32 18 44 4 0,409 0

J. Tiecken 32 32 44 5 0,727 2

Tegen: West-Friesland B

A. Lenaers 40 40 47 5 0,851 2

P. v/d. Meij 32 30 54 2 0,555 0

J. Tiecken 32 32 55 3 0,581 2
Tegen: Zaanstreek-

Waterland

M. Versluis 55 51 54 6 0,944 0

A. Lenaers 40 40 57 3 0,701 2

P. v/d. Meij 32 32 45 3 0,711 2
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Totaal

Te maken 850

Gemaakt 794

Beurten 1062 1e plaats

Punten 27

Individueel

t.m Gem Brt h.s Moy Pn

M. Versluis 330 326 291 6 1,120 10

A. Lenaers 200 181 250 5 0,724 7

C. de Heer 00 0 0 0 0

P. v/d. Meij 160 128 251 5 0,509 2

J. Tiecken 160 159 270 5 0,588 8

J. Limmen 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Op naar Nieuwe Gein ( Proost mannen ! )
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PIET LIEFTING KADERTOERNOOI:
EMOTIE, HUMOR EN GOED SPEL…

Door Martien de Gier/Haarlem.

Alle deelnemers met de twee wedstrijdleiders.

Na een flinke voorbereiding stond vrijdag 16 maart jl. in het
prachtige home van OBIS/Heemskerk een groep kadristen
zenuwachtig in het rond te kijken. Om half zeven(!) riep
organisator/gastheer Jaap Ripke op tot orde, roerde even aan waarop
e.e.a. stoelde en gaf eminent wedstrijdleider John Tiecken het
woord. Kort daarop ontvouwden de eerste patronen zich op de prima
onderhouden biljarts en was het eerste Piet Liefting Kadertoernooi
“los”. Voor ik het verloop min of meer opteken even terug naar de
opening. In de kop vindt u het woord ‘emotie’ .En dat is niet
zomaar. Emotie gestoeld op –in dit geval- het misfortuin van één
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van Noord-Hollands beste kadristen en leermeesters ooit, onze Piet
Liefting, hoef je m.i. niet weg te steken. Maar onze Calvinistische
inslag (dat zit ons Hollanders in de genen) maakt dat wij moeite
hebben ermee om te gaan: “Doe nu maar gewoon alsjeblieft!”
Maar…..we refereren er aan om vervolgens onmiddellijk te roepen
het even te vergeten om weer niet te emotioneel te worden?! Als je
dit rustig overpeinst, is het eigenlijk krommer dan krom. En dat
emotie niet in te tomen valt, zou regelmatig blijken. Ik heb genoten
van Piet, ik heb genoten van tweelingbroer Kees, ik heb genoten van
Peter Boelhouwer met de tranen in zijn ogen, ik heb genoten van de
Obis-voorzitter, die echt op geweldig gepaste wijze (zie je: we
kunnen het wel!) Piet toesprak aan het einde van het evenement. En
ik heb genoten van het moment waarop alle deelnemers als één man
naar Piet toeliepen om hem nog even een hart onder de riem te
steken. Toen hield ik het ook niet meer droog! En daar is niks mis
mee; dat hoort bij mensen, bij sport en bij de geweldige sociale
contacten binnen onze biljartsport. Emotie MAG echt!

Afijn, terug naar het
toernooi. In de drie
poules is uitstekend
gepresteerd. De
negentien deelnemers
(Kees Liefting vormde
een duo met broer
Piet) hebben stuk voor
stuk getoond zich
kadrist te mogen
noemen. Naast

Ook Jaap sprak Piet toe en haalde zijn geweldige staat zelf af en toe die
van dienst aan, die hij in de loop der jaren heeft ballen door elkaar te
opgebouwd ten dienste van de biljartsport. gooien heb ik vooral
veel om mij heen gekeken. Ik heb gelet op de speelwijze, de
opvatting van deelnemers en dat vergeleken met de ‘Piet Liefting
Theorie Kader’. Piet predikt altijd dat plaatsing boven verzameling
gaat. Ook dien je bal DRIE (en niet bal 2) belangrijk te maken.
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Kijk naar Marcel Versluis (voor mij het grootste talent wat er
rondloopt), kijk naar Ronald Filippo (ook zo’n kanjer), maar kijk
ook naar de oudere garde (Van Hooff, Veldhoven en Ooteman) en je
ziet Piet’s theorie voor je ogen tot leven komen. Verder heeft
iedereen natuurlijk zijn eigenaardigheden, zijn standaard fout of –
zoals in mijn geval met de losse band- zijn zwakke punt. Voorbeeld
van een eigenaardigheid is weer die dekselse Versluis. Iedere partij
ranselt hij die ballen naar series over de honderd, maar hij kan
kennelijk niet finishen. Het sterft ergens in schoonheid, maar krijgt
hij dat fenomeen onder controle, nou berg je dan maar! (In het NK
teams straks dan maar Marcel?) Nog een paar dingetjes: Van Hooff
was alle sessies fantastisch op dreef. Hij kan wel finishen en deed
dat meerdere keren met indrukwekkend seriespel. Terechte
poulewinnaar dus. De revelatie vormde mijn teamgenoot Kees
Visser. De gepensioneerde Haarlemse kapper moest vorig jaar nog
voortijdig afhaken bij het Obis Oase Toernooi, belandde in het
ziekenhuis en kende een lange periode van allerlei narigheid. Nu
toonde hij aan nog steeds –Kees is 68- geweldig te kunnen kaderen
en met partijen van zes en acht beurten tikte hij ook Marcel Merbis
(en mij) uiteindelijk uit de race voor de finale. De derde poule met
o.a. John Kitseroo, Jaap Ripke, Wim Ooteman was misschien wel
de wisselvalligste. Jaap opende fantastisch met vijf beurtjes, maar
als organisator (en hier spreek ik uit ervaring) speel je nooit een
constant toernooi. Ooteman liet het ook een beetje liggen en
ondergetekende profiteerde daarvan. Ik speelde zeker niet mijn beste
kader (één uitschieter van vier beurten), maar mocht aansluiten bij
Cock van Hooff en Kees Visser in de finalepoule. Omdat ik geen
voorstander ben van veel getallen in een verslag, laat ik dat
achterwege. Mogelijk dat de redactie die gegevens uit de Obis-Pc
kan halen. De finalepoule was voor mij een ramp. Voor mij niet
onverwacht, gebeurt me vaker en dus ik “liet” het aan Kees en
Cock. Doe ik liever niet, maar in een toernooi moet je je
tegenstander laten gaan als je het zelf om wat voor reden ook even
niet aan kan. Kees tikte mij in acht beurtjes van de tafel, Cock
gebruikte er vijftien(!) en die twee gingen verdiend naar de grote
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finale. Struikelpartijen of niet (Cock ging de avond ervoor op de
grond liggen en Kees deed dat bijna op de zondagochtend), beiden
gingen ervoor. Die Van Hooff is me er eentje. Volgens mij loopt-ie
op bier, want na inname van een paar blondjes brandde hij weer
ouderwets los. Visser had daarop geen antwoord en in beurt 6 sloot
Cock verdiend de toernooizege in de armen. En het was hem
gegund. Als langjarig vriend en biljartmaat van Piet Liefting kreeg
het toernooi misschien wel de winnaar die in de sterren geschreven
stond.

Een uitermate gezellig, vrijuit gespeeld en sportief toernooi was
teneinde.
De prijzentafel was
als de algemene
stemming:
uitbundig!. De
uitreiking humorvol
(bedankt John
Tiecken), de
bediening prima, de
arbitrage foutloos,
het materiaal
heerlijk en het
weekeinde werkelijk Cock en Piet spelen al zo’n 40 jaar samen een

volmaakt. Piet heeft mooiere winnaar konden we ons niet wensen.

genoten en liet ook nog even zien dat je rekening met hem moet
houden als hij zich even in zijn element voelt aan het biljart. Zijn
slotpartij was ouderwets: uit in 6 beurten met een 47-er als slot. Wat
geestelijke kracht, zelfs als je lijf je langzaam in de steek laat, al niet
met een mens kan doen! Bedankt Piet en veel sterkte in je zware
strijd. Bedankt Obis, bedankt Jaap en John en al die andere mensen
die weer belangeloos voor ons, voor mij op de benen stonden.
Mocht ik uitgenodigd worden, kom ik volgend jaar graag terug. Het
was een uniek evenement dat een langjarig vervolg verdient.
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“Ik ken er wel duizend………”, De kreet van Piet die we
gezamenlijk nog geslaakt hebben. Laten er onder Piet’s naam nog
vele duizenden caramboles gescoord gaan worden: dat is de wens
van een na afloop vermoeide maar o zo dankbare
Martien de Gier.

Van de redactie:
Martin bedankt voor je bijdrage met je verslag voor ons clubblad.
Ook Desiree bedank ik voor haar mooie foto’s.
Een tip voor de organisatoren van dit toernooi; nodig Martin
volgend jaar weer uit en we zijn verzekerd van een schitterend
verslag in ons clubblad.

KWALITEIT STAAT VOOROP

E
E
R
L
IJ

K
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Ook dit jaar was het K en K toernooi weer om
niet te vergeten.

Het is leuk dat dit keer een verslag wordt gemaakt door een
speelster van DOS. De reden was: “degenen die winnen, behoren
een verslag te maken.” Dus klom Joyce in de pen.

Hallo gezellige biljartvrienden bij O.B.I.S.
Dit is het stukje wat ik in de Medemblikker Courant heb
geschreven.

DOS kampioen met Koelman & Klingelertoernooi in
Heemskerk

MEDEMBLIK – Afgelopen weekend werd in Heemskerk een
teamtoernooi biljarten gehouden. Het Koelman en
Klingelertoernooi. Het team van DOS (Jan en Betty Breg, Siem en
Joyce Haakman) doet al vele jaren mee aan dit gezellige en
sportieve toernooi. Zaterdag 31 maart waren we om 09.30 uur in het
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verenigingsgebouw
van O.B.I.S. in
Heemskerk. De
accommodatie is
voortreffelijk daar, alles
is gericht op biljarten,
en wordt gerund door
vrijwilligers van de
vereniging. Werkelijk
fantastisch!

Jaap met z’n vrouw en John de wedstrijdleider
hebben ons 2 dagen uitstekend verzorgd.

Die dag moesten we
drie partijen spelen. Het
hoogtepunt van de dag
was dat Betty tegen
Leon Wezepoel moest
spelen. Ze was goed
geconcentreerd aan het
biljarten en maakte de

Leon verwerkt z’n verdriet met een bakkietroost.

partij uit in 19 beurten,
gemiddelde 1,68.
Aan het einde van de
dag stonden we eerste,
gelijk met Onder Ons 1.
Wij stonden qua
partijgemiddelde
ietsje beter dan de
tegenstander.

Voor de wedstrijd bespraken we eerst onze strategie.

De volgende dag begonnen we om 11.00 uur. Jan had een
zinderende partij tegen Nico, hij won hem nipt, want Nico maakte
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in de nabeurt
zijn laatste
carambole op
een haar na
niet.
Gemiddelde
van Jan 1,92

Betty in uiterste concentratie.
Joyce moest tegen Wim. De partij was grotendeels in het voordeel
van Wim. Joyce stond te spelen als een natte krant. Later in de partij
kwam ze op. Wim had zijn 75 caramboles gespeeld. Joyce had de
nabeurt en moest er nog 6, ze maakte er helaas 5. Betty moest tegen
Bert. Ze ging voortvarend en ging richting eindstreep. Bij
carambolenummer 32 ging het mis, de arbiter had hem niet gezien.
Jammer, kan gebeuren, maar ja dat kostte wel haar partij, want haar
tegenstander maakte hem uit. Ze mistte dus maar 1 carambole.
Gemiddelde van 0,93. Siem moest tegen Jaap. Het begin was erg
moeizaam. Het wilde maar niet lukken. Totdat de arbiters moesten
wisselen voor de helft van de partij. Betty telde de partij en zei nog:
"Moet je opletten, nu ik hier sta is het vertrouwd en dan lukt het
wel". En warempel, Siem zag het licht en maakte de partij uit in 28
beurten,
gemiddelde
van 1,07.
Jan moest zijn
laatste partij
tegen de sterke
Ron. Jan was
oppermachtig
aan tafel. Hij
speelde
prachtig en
won zijn partij
in 20 beurten. Als van ouds was het weer erg gezellig.
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Helaas bakte Ron er niets van. Heel jammer maar als het niet loopt,
houdt het echt op. Gemiddelde van 2,50. Joyce moest tegen Gerrit.
Gerrit ging als een speer. Joyce had het nakijken en stond ver achter.
Ineens keerde het tij en maakte ze een serie van 11 en daarna een
serie van 7. Ze had de boel weer recht getrokken.
Zij ging door en Gerrit bleef steken. Ze won hem in 20 beurten en
had er vreselijk voor geknokt. Gemiddelde 2,25. Betty moest haar
laatste partij tegen Ans. Ze zat goed in haar vel, het ging lekker. Ans
stond achter, maar maakte een serie van 10 en kwam al weer aardig
bij. Betty's laatste puntjes waren knokken, maar ze maakte het
keurig uit in 33 beurten, gemiddelde van 0,96. Siem moest zijn

laatste partij tegen
Nelleke. Hij had
het hele toernooi al
lekker gespeeld en
dat ging verder in
deze partij. Hij
won hem keurig in
26 beurten,
gemiddelde 1,15.

Ja, ja wat een stijl heeft die man.

We hadden niet verwacht dat we kampioen zouden worden. Het was
een complete verrassing! Mooie verrassing, toch? O.B.I.S., bedankt
voor het fantastische, sportieve en goed verzorgde toernooi.

Nog even een toevoeging: Wij hebben het met zijn vieren al jaren
naar ons zin bij jullie, omdat we iedere keer weer met open armen
worden ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Wacht even hoor, even mijn zakdoek erbij pakken, snif. Nee hoor,
alle gekheid op een stokje. We vinden jullie fantastisch en gingen
met een lekker gevoel naar huis. Tot volgende keer?!

Joce.
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Het kampioensteam DOS vierde uitbundig hun feestje.

pos naam pnt part % car

1 DOS 1 30 20 95,03

2 Onder Ons 1 28 20 91,46

3 OBIS 2 22 20 91,65

4 OBIS 1 18 20 78,36

5 OBIS 3 14 20 77,00

6 Onder Ons 2 8 20 75,36
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Persoonlijke resultaten

Hierbij Bedank ik Joys voor haar bijdrage in ons clubblad.
Ik neem aan dat elke deelnemer genoten heeft van dit festijn en hoop
dan ook dit toernooi in lengte van jaren blijft voortbestaan.
Uniek was dit jaar dat een uitgenodigd team, de sponsors en de
mensen, die ons zo fantastisch hebben verzorgd, in de bloemetjes
zette. (Zie foto’s op de volgende pagina)
Redactie

naam pnt car brt hs moy p.moy car %

Desire Tiecken 10 240 117 13 2,05 3,1 100

Bert Looijenga 8 348 145 33 2,4 2,91 99

Ria Lammers 8 161 137 7 1,17 1,57 97

Wim Koelman 8 365 164 18 2,23 3,25 97

Siem Haakman 8 145 134 5 1,08 1,15 96

Joys Haakman 8 217 138 13 157 2,25 96

Betty Breg 8 150 153 9 0,98 1,68 93

Monica Lenaers 8 138 123 8 1,12 1,76 92

Leon Wezepoel 6 235 124 10 1,89 4,07 88

Jan Breg 6 231 123 16 1,87 2,5 86

Ron den Broeder 6 322 102 11 3,15 2,82 85

Sixtus Jorritsma 6 219 119 15 1,84 2,26 84

Piet Karsten 6 240 120 11 2 1,85 80

Gerrit Buitenhuis 6 190 132 24 1,43 4,68 79

Rene va de Ham 6 192 142 8 1,35 2,45 78

Jaap Klingeler 4 208 134 9 1,55 1,82 88

Jan Lammers 4 203 117 8 1,73 2,72 82

Henk Lammers 4 383 113 17 3,38 5,1 75

Ben Lammers 4 239 117 21 2,04 3,3 72

Nico Mongelluzzi 2 425 125 15 3,4 6 83

Magriet Weijers 2 115 164 5 0,7 0,91 71

Wm van Tunen 0 207 110 8 1,88 2,8 63

Ans de Jong 0 127 155 10 0,81 1,2 65

Nelleke van Deursen 0 76 151 4 0,5 0,6 0,54
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Joys bedankt Wim en
Jaap namens DOS voor
al de jaren dat ze bij dit
toernooi aanwezig
mochten zijn.

Uiteraard werden de
mensen die ons het hele
weekend ons in de watten
hebben gelegd niet
vergeten.

Jaap had ook nog
voor een muzikale
omlijsting gezorgd.
Toen de klok van
Arnemuiden werd
ingezet kon onze
Zeeuw Rinus zich
niet meer houden en
zong zijn volkslied
met volle borst mee.
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Ook Wil van Nico en
Rene lieten van zich
horen.
Commentaar van
Nico:
“Bij mij thuis zingt ze
een toontje lager”.
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Voorwoord

In de jaarvergadering van 2005 is het Bregman toernooi weer nieuw
leven in geblazen en werd een toernooi gehouden met die naam voor
kaderspelers van OBIS.

In overleg met Jaap Bregman is besloten om zijn naam niet meer te
verbinden aan dit toernooi. Wij hebben alle respect voor de
beweegredenen van Jaap en zochten naar een passende naam.

De kop van dit artikel geeft al de naam weer, die voortaan aan dit
toernooi is verbonden. Wij danken Anne Jager voor het gedane
denkwerk en hier volgt zijn uitleg aan de totstandkoming van deze
bijzondere naam. Dus….. Anne komt naar mij toe en vraagt mij wat
ik vind van de naam Kadrie. Ik vraag hem het even toe te
lichten.(Want zeg nu eerlijk; je zou toch meteen gaan denken aan
die drie mei…?) Kadrie is de samenvoeging van Kader en drie
(kader 38/2 klasse 3).
Met deze uitleg naar John Mol, die het alles een beetje stoïcijns
aanhoorde en het op zijn bekende manier van reageren accepteerde
met “OK, dat is goed”.
Iedereen was bereid om mee te doen met het toernooi.
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De organisatie
John en ik hebben de organisatie van dit toernooi op ons genomen
en vonden al snel weer de verdeling van taken; John regelde alles
omtrent de financiën, de hapjes, de bloemen, de hulp voor de bar en
de arbitrage en ik mocht het wedstrijdgebeuren leiden en zorgen
voor een degelijke beker voor het eerste Kadrie Toernooi OBIS.

De vaststelling van de definitieve speeldatums van het toernooi
hebben voor sommigen voor de nodige deceptie gezorgd; “jongens,
jammer en niet zo bedoeld”. Volgend jaar zullen tijdig de
speeldatums aan de hoofdwedstrijdleider Henk Lammers worden
doorgegeven. Dan is het voor iedereen duidelijk wanneer men dagen
vrij moet houden en voor Henk is het dan mogelijk om de arbitrage
voor het toernooi te regelen. (alhoewel de gretigheid bij vele leden
van de vereniging om meerdere partijen te arbitreren
bewonderenswaardig volop aanwezig was!)

De deelnemers en arbiters in twee afzonderlijke poules hebben
ervoor gezorgd dat de volgorde van de te spelen partijen fantastisch
verliepen. Hierdoor eindigde de laatste partij precies volgens het
tijdschema op zondag 15.30 uur.
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De deelnemers
Van de deelnemers, die in de 1e aankondiging op het prikbord
vermeld stonden, was Cees Liefting een onzekere factor in verband
met broer Piet.
Aan iedere mogelijke kadrist binnen de vereniging hebben we
gedacht en gevraagd, maar we kwamen niet verder dan 11
deelnemers (eigenlijk 1 tekort).
Willem Schermer kwam met de mededeling, dat Frans Peperkamp
wel graag mee zou willen doen.
Na de definitieve afmelding van Cees, heb ik nog geprobeerd om
een wedstrijdschema op te zetten, die recht zou doen aan een
eerlijke tussenstand na rondes. Maar dit is mij niet gelukt.

Ik heb John gebeld en hem uitgelegd, dat wij moesten gaan zoeken
naar een invaller.
Uiteindelijk kwam John met het voorstel om Marcel Smit te vragen
als invaller voor Cees (hadden we dat maar nooit gedaan!). Marcel
was de laatste leerling van Piet en vanuit dat oogpunt dachten wij
dat dit een acceptabele oplossing was.
John heeft Marcel de vraag gesteld en Marcel was meteen bereid om
mee te doen. (Nog bedankt John!)
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De hapjes
Zoals ik al eerder vermeldde, zorgde John ervoor dat er genoeg
werd aangedragen voor de innerlijke mens. Elly, Afra en Ilse
hebben zich bijzonder uitgesloofd om ons gedurende beide dagen
geweldig lekkere hapjes aan te bieden.
Zaterdagavond werden we helemaal vertroeteld, want er waren
heerlijke salades en overheerlijke zelfgemaakte soepen. Ik heb
vanuit betrouwbare bron vernomen, dat zelfs sommige hapjes zijn
gekocht in andere plaatsen omdat het daar goedkoper was!!!

De ondersteuning

Cees Beentjes en Cor Mol waren weer van de partij om op hun
bekende manier gezamenlijk te arbitreren.
Maar mijn gedachten gaan zeker ook uit naar onze Jos Limmen,
Marcel Versluis, Cock van Hooff, Ab Lenears Jeroen Beentjes en
Piet v. d. Meij, die present waren om alles gladjes te laten verlopen.

De toeschouwers
Er zijn speciaal mensen uit Amsterdam ingehuurd om naar een
bepaalde deelnemer te komen kijken! Daarvoor is ook even het
wedstrijdschema aangepast!

De wedstrijden

Het lijkt mij totaal niet boeiend om uitgebreid verslag te doen over
alle partijen tijdens dit toernooi.
Maar gezegd moet worden, dat Marcel Smit de eerste titel meer dan
verdiend heeft door slechts 1 partij te verliezen!
Proficiat Marcel! Je naam pronkt reeds op de beker!
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Nr Spelers
Te maken
caramboles

Car Brt HS Moy Car% MP

1 Marcel Smit 85 572 138 22 4,14 96,13 14

2 Sjaak Strik 130 842 116 48 7,26 92,53 13

3 Joop Roelands 180 1219 107 92 11,39 96,75 11
4 Alex Völker 100 699 120 34 5,83 90,78 10

5 Jos Scheffer 150 953 131 42 7,27 90,76 9

6 Rob Overdijk 100 621 103 41 6,03 88,71 9
7 Micha Tiecken 150 918 122 50 7,52 87,43 8

8 Martin Guldemond 150 1002 137 39 7,31 95,43 7

9 Anne Jager 100 601 131 41 4,59 85,86 6
10 John Mol 130 778 113 37 6,88 85,49 6

11 Willem Schermer 110 633 128 42 4,95 82,21 4

12 George Jacet 130 700 139 39 5,04 76,92 4

Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige deelname en bijdrage aan het Kadrie
Toernooi OBIS 2007.

Ik hoop jullie weer te zien in het volgende Kadrie Toernooi OBIS in 2008

Joop Roelands



59

Beknopt jaaroverzicht 2006-2007

14 en 15 januari 2006 Regiofinale Libre 3e klasse Café Biljart ’t
Spatje te Zwijndrecht

Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy
4e Wesley de Wildt 5 4 349 140 2,49 24 3,07

16 en 17 februari 2006 Jaap Bleekertoernooi bij Horna te Hoorn
Met deelname van 8 Magneters en Remco Mans eindigt als 8e van
de ruim 60 deelnemers

9 april 2006 Talentendag
Jeffrey Lenaers, Wesley de Wildt en Patrick Verduin mochten naar
de talentendag in Woubrugge. Jeffrey en Wesley kwamen allebei in
aanmerking voor regionale training.

20 april 2006 Jeugdclinic
Rick Sinkeldam en Patrick Verduin waren ingeloot voor deze clinic
in Oosterhout en kregen les van een viertal wereldtoppers waaronder
Dick Jaspers, Fredric Caudron
en Raymond Ceulemans.

10 en 11 juni 2006 Clubfinale De Magneet
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De clubfinale van het seizoen 2005-2006 van De Magneet wordt
gewonnen door Patrick Verduin.

23 september 2006 Districtsfinale/voorwedstrijden Libre 6e

klasse
Eindstand

pnt car brt moy p-moy hs

1 Rick Sinkeldam 8 120 153 0,78 0,96 7

2 Myriam Kranendonk 2 98 149 0,65 0,78 4

3 Patrick Lenaers 2 107 174 0,61 0,81 5

14 en 15 oktober 2006 Districtsfinale/voorwedstrijden Libre 5e

klasse
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

Patrick en Jeffrey plaatsten zich voor de regiofinale
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28 en 29 oktober 2006 Regiofinale Libre 6e klasse bij de Wormer
Biljart Vereniging

Naam P.Moy Prt Pnt Car Brt Moy HS
2e Rick Sinkeldam 1,57 7 10 202 198 1,02 12

Rick is kampioen van Regio Noord (moyenne te hoog voor nationale
finale)

4 en 5 november 2006 Voorwedstrijden Libre 4e klasse bij
Horna in Hoorn
Naam P.Moy Prt Pnt Car Brt Moy

HS
5e Yoni van Duivenvoorde 1,88 6 0 227 186 1,22 8

11 en 12 november 2006 Regiofinale Libre 5e klasse bij B.V. Het
Hart van Lisse
Naam P.Moy Prt Pnt Car Brt Moy

HS

3e Patrick Verduin 1,53 7 8 256 221 1,15 7

5e Jeffrey Lenaers 1,66 7 5 261 211 1,23 11

2 en 3 december 2006 Voorwedstrijden Libre 3e klasse Jong
A.B.C.
Naam P.Moy Prt Pnt Car Brt Moy

HS
1e Wesley de Wildt 5,00 6 12 480 146 3,28 36

Promotie naar de 2e klasse!

16 en 17 december 2006 Regiofinale Libre 4e klasse bij “De
Liefhebber te Warmenhuizen
Naam Prt Pnt Car Brt Moy

HS
Yoni van Duivenvoorde 6 0 264 210 1,25 10
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Overig
Op 1 januari 2006 had De Magneet 14 leden
Per 31 december 2006 zijn dit er 15.

Op 2 december 2006 vierden we Sinterklaasfeest met allerlei
biljartspelletjes
Op 29 december werd het eerste Abrikoostoernooi bij de Magneet
gespeeld (een x-aantal te maken libre stoten, over rood en
bandstoters en dit van te voren aangeven.

Talentendag in Woubrugge

Zondag 22 april was een mooie zonnige dag,maar beloofde wel een
drukke dag te worden.Want ik moest eerst om 9:00uur nog effe
waterpolo trainen.Dan een broodje eten en dan het strakke pakkie
aan.Om 12:45uur gingen we in de auto richting Woubrugge Toen
had ik een beetje last van spanning.Wij gingen naar binnen en de
ochtend ploeg ging naar buiten.We mochten gelijk gaan
inspelen,omdat we zo lekker op tijd waren.Alle ballen die ik klaar
legde gingen erop.Vlak voor ik opgeroepen werd om te laten zien
wat ik kon, ging alles fout.Ik moest een paar trek,- en doorstoot
balletjes laten zien.Toen raakte ik van mijn spanning af.En lukte
eigenlijk bijna alles weer.Op dat moment was mijn hoogste serie 13
en na dat ik met Wesley de Wildt een oefenparty speelde, werd mijn
hoogste serie 17 caramboles.We moesten nog even wachten tot dat
alle 7 spelers geweest waren.En nadat de twee instructeurs met
elkaar overlegd hadden kwam de uitslag.Voor mij betekende dat dat
ik regiotraining krijg, waar ik heel blij mee ben .
En ik hoop dat ik er nog heel veel bij kan leren.

groetjes Patrick Verduin
Jeffrey Lenaers krijgt bondstraining (!) en voor Wesley is het nog
niet bekend
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Wie ben je?
Ik ben Ab Tappel,
Ik woon sinds 1972 in
Krommenie, en kom
oorspronkelijk uit Groningen
van het platteland, Terapel
dicht bij de Duitse grens.
Ik ben 66 jaar.

Ben je getrouwd?
Ja ik ben getrouwd met een Drentse boeren dochter, en heb 3
kinderen, en we zijn de trotse opa en oma van 2 kleinkinderen.

Wat doe je voor werk?
Na de ambachtschool ben ik gaan timmeren, en heb door
avondstudies me opgewerkt naar voorman, uitvoerder, organisatie
medewerker, de laatste 15 jaar als organisatie deskundige, leiding
geven aan MTS en HTS ers die het vak moeten leren. Vanaf 1972
werkzaam geweest bij Smit,s bouwbedrijf in Beverwijk.
Sinds 2002 geniet ik van de vrije tijd, al moet ik zeggen dat ik het
nu nog drukker heb als toen ik nog werkte. Met een verschil het
mag, maar het moeten hoeft niet meer.

Hoe vul jij je vrije tijd in?
Mijn vrije tijd besteed ik aan de biljartsport, les geven aan senioren
en de jeugd, tuinieren, fietsen, tennissen, vissen en varen met de
boot, en met de kleinkinderen spelen en oppassen.

Waar kunnen ze je wakker voor maken?
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Vroeger konden ze mij wakker maken voor een partij voetbal,
wedstrijd biljarten, en wielrennen 2 keer Luik Bastenaken Luik
gereden als recreant 245 Km.

Hoe komt het dat je bent gaan biljarten?
Toen ik 13 jaar was ging ik wel eens stiekem naar het café om te
biljarten, ik vond het meteen een geweldige sport, en ging
regelmatig met men vrienden biljarten, geld had je niet maar de
mensen zagen dat ik er veel plezier in had, en mocht als er een
biljart vrij was, zonder te betalen biljarten. (daar heb ik dan ook veel
gebruik van gemaakt)

Wat doe je er allemaal voor?
In 1972 ben ik in Krommenie gaan biljarten voor de bond bij DES-
en nu bij BVK. Ik speel 1e klas libre, 3e klas bandstoten en 2e klas
driebanden. In 1995 me,n Basis biljartinstructeurs diploma gehaald,
en in 2001 de A-cursus gevolgd met certificaat.

Sinds wanneer geef je al les?
Ben in 1989 les gaan geven aan de jeugd en senioren van BVK in
krommenie. Momenteel geef ik les aan leden van diverse
verenigingen in krommenie. In krommenie hebben we sinds 2005
geen jeugd meer wat ik wel jammer vind. Het kost veel tijd maar de
resultaten die ze gehaald hebben, liegen er niet om, en daar doe je
het uiteindelijk voor.
Zo hebben we toch een aantal nederlands kampioenen in de PK,s,
en 2 keer een team op de 1e plaats gehad.

Waarom ben je zo verzot op deze sport?
1 Omdat het een concentratiesport is.
2 Omdat het een precisie spel is.
3 Het altijd weer beter kan, en moet.
4 Je hoogste serie nooit hoog genoeg is.
5 Je nooit uitgeleerd ben.
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Hoe kom je zo bij OBIS de Magneet terecht?
Via een collega bij Smit's bouwbedrijf, die wist dat ik geen jeugd
meer had in Krommenie, en mij vroeg of ik de jeugd bij OBIS de
Magneet wilde gaan trainen, zo ben ik in contact gekomen met
Frank Sinkeldam, na een gesprek, en een aantal keren wezen kijken
heb ik daar ja opgezegd.

Wat vind je van de jeugdafdeling De Magneet?
Een goed georganiseerde vereniging, met een goede begeleiding van
een aantal dames en heren, hier kun je niet zonder, er zit veel werk
in een 15 tal jeugdige biljarters, die allemaal aandacht vragen. Met
deze mensen om me heen, was de beslissing dan ook niet moeilijk
om ja te zeggen voor wat er gevraagd werd. Ik ben dan ook met veel
plezier aan deze taak begonnen en hoop dit nog lang te mogen doen.
De jeugd kan van dit team heel veel leren, maar wij vragen daar ook
veel inzet en aandacht voor.
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Districtsfinale/voorwedstrijden libre 7e klasse jeugd 23 en 25
maart 2007

Rick den Dunnen districtskampioen libre 7e klasse jeugd!
Met vijf jonge deelnemers (nieuwe leden) van De Magneet kunnen
we bij OBIS terugkijken op een zeer vlot en prima verlopen
finale/voorwedstrijden libre 7e klasse. Alle vijf spelers deden voor
het eerst mee aan een officiële wedstrijdcompetitie. En met hele
mooie resultaten!

Iedereen is gepromoveerd
naar de 6e klasse en Jochem
wordt opgegeven voor de
regiofinale 7e klasse , of hij
mag meedoen weten we nu
nog niet.

Van harte gefeliciteerd
jongens met jullie prestaties
en Rick heeft zijn eerste
biljartkampioenschap
behaald, goed gedaan hoor!
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Eindstand

Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.moy

1 Rick den Dunnen 6 10 113 120 0,94 5 1,42

2 Obi Berg 6 10 113 132 0,85 7 1,11

3 Taylor van Marrelo 6 6 93 131 0,70 4 1,25

4 Boyd van der Meij 6 2 93 157 0,59 4 0,90

5 Jochem Witkamp 6 2 85 180 0,47 4 0,76

Te maken caramboles : 20

Moyennegrens: 0,00-0,40

Toernooigemiddelde: 0,69 Hoogste partijmoyenne: 1,42 Rick den
Dunnen Hoogste serie: 7 Obi Berg

Met dank aan onze vrijwilligers en bij deze Henk even speciaal
daarvoor gefotografeerd.
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Dinsdagmiddag 3 april 2007

Deze middag stond al enige tijd vast. De sportklas van Jeffrey
Lenaers van het Vellesan College zou op bezoek komen om kennis
te maken met de biljartsport.
Vader Ab had John en Vincent als instructeurs geregeld en daar
kwamen later Wim, mijn persoontje en onze nieuwe trainer Ab
Tappel bij. De vrijdagavond er voor maakten we plan de campagne.
Ab heeft een schat van ervaring op het gebied van jeugdbilarten en
daar maken we graag gebruik van. Zo kreeg ik materiaal aangereikt
om een informatiebrief te maken over biljarten en met name
OBIS/De Magneet. Ab zou een aantal attributen meenemen voor
spelletjes en negen keus want anders kwamen we tekort. John en
Vincent spraken elkaar tijdens de kaderteamwedstrijd van maandag

2 april 2007
tegen Kitseroo
en ook zij
hadden er zin
in.
Even na half 2
kwam de klas
binnen. 22
leerlingen en
een docent
namen plaats en

ik heette ze welkom en introduceerde OBIS/De Magneet bij de
jongens en meisjes en vertelde wat over het programma. Ze deelden
zich zelf in over de 4 tafels en we begonnen met de houding en de
‘handstand’. Natuurlijk viel dat voor de meesten niet mee maar er
werd enthousiast meegedaan.
Sommige jongens en meisjes toonden al gelijk een natuurlijke
houding en andere bleven sportief doorgaan en de spirit zat er goed
in. De speelbal schoot in vele gevallen nog achter bal 2 aan maar
ook daar kwam al gauw verbetering in en beheersing van de
speelbal. Kortom, we hadden een leergierige klas. Na ook al wat
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met drie ballen te hebben geoefend was het tijd voor wat drinken,
aangeboden door het bestuur.
Rond kwart voor drie legde Ab Tappel de spelen uit. Op tafel 2 een
soort poolbiljarten met zelf gemaakte houten genummerde vakken
waarin ballen met dezelfde nummers in moesten worden gemikt. De
hoeken waren heel moeilijk zodat meerdere keren als het ware
geplaatst moest worden en er een kans kwam voor de volgende
speler.

John had op tafel 1
een stel jongens die
fanatiek
de aanwijzingen van
John overnamen en
“niet van de tafel af
te waren slaan”. Ze
waren aan het
caramboleren en
genoten er van!

Ook Vincent kan
terugkijken op een
nuttige en leuke
biljartclinic met
“zijn” spelers.
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Ab (Tappel) en
Wim van Roon
hadden een paar
echte pubers in de
groep maar
draaiden daar hun
hand niet voor om.
Ab doceerde gelijk
het raakpunt en de
looplijn en door zijn
handelwijze en
hulpstukken komt
het begrijpelijk
over.

Op tafel 3 hadden Frank en Ab de begeleiding op zich genomen en
na de pauze werd er op deze tafel een heel leerzaam spelletje
gedaan. Er waren in een hoek van het biljart in een vierkant een
aantal lijnen op ongeveer bal afstand getekend met een getal erin
geschreven.
De rode en de witte bal lagen bijna in de hoek en vervolgens moest
met de speelbal op zo’n anderhalve meter afstand de carambole
gemaakt worden (goed voor 10 punten) en waar de ballen in de
genummerde vakken bleven liggen, werden punten per bal gescoord
en erbij opgeteld. Zo leer je goed op tempo spelen!
Er was 1 meisje die bleef maar winnen en doorgaan.
We probeerden haar ook te winnen voor de bljartsport maar sportief
als ze allemaal zijn, had ze op vrijdagavond andere sportbezigheden.
Maar Jeffrey had 1 klasgenoot op vrijdag 31 maart al meegenomen
(Arnoud) en het ziet er naar uit dat er nog meer volgen.

Rond kwart over 3 namen we afscheid van de docent en een grote
groep die naar huis ging en sloot ik de middag af. Daarna werd nog
door een tiental verder gespeeld en om kwart voor 4 was het
afgelopen.
De medewerkers praatten nog wat na en namen een welverdiend
biertje om te proosten op een geslaagde middag. Dit is voor
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herhaling vatbaar. Regiofinale finale Landscompetitie jeugd,
afdeling Noord

Zondag 29 april 2007, buiten schijnt de zon en is het voor april -
begrippen abnormaal warm, en binnen bij OBIS wordt een
regiofinale jeugd gespeeld onder geringe belangstelling maar wel
met spanning en leuk vertier!

De Magneet met captain Patrick Verduin nam het op tegen drie
teams om het kampioenschap van de regio noord met als uitkomst
een nationale finale plaats .

De Magneet met Patrick Verduin, Rick Sinkeldam en
Patrick Lenaers werden uiteindelijk 3e

Met vier districtsarbiters en een doorgewinterde bijna 40 jaar
ervaren wedstrijdleider Henk Lammers en mezelf die de uitslagen in
de computer verwerkte en Erica Verduin en Monica Lenaers voor de
inwendige mens, waren we geprepareerd voor deze finale.
Rond half tien was iedereen binnen en werd door de teamleiders de
opstelling doorgegeven aan de wedstrijdleider.

We houden van opschieten dus even voor 10.00 uur werd door Henk
het startsein gegeven voor de eerste ronde.
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Tegen een uur of 1 genoten we van een broodje ham/kaas en een
krentenbroodje.

In de biljartzaal mocht niet gerookt worden dus gingen fervente
rokers de bestuurskamer in al waar later van buiten gejuich op een
gegeven moment de overhand kreeg. We wisten gelijk dat elders de
strijd om het voetbalkampioenschap van Nederland in hevigheid
was losgebarsten
Onze regio heeft 2 jeugdconsuls en voor deze gelegenheid was de
heer Cees Benschop aanwezig om de finalisten toe te spreken , de
prijzen uit te reiken en de finale af te sluiten.
We hadden spannende, mooie partijen en vele (nieuwe) jonge
talenten gezien met Jong N.H.D. als hecht team en zeer goed
gescoord de terechte kampioen.
Even na 15.00 uur kon de ceremonie plaatsvinden.
De heer Cees Benschop memoreerde eerst de betekenis en de

verdiensten van Piet Liefting voor het jeugd-biljarten.
Daarna kon ik in alle bescheidenheid de resultaten per team bekend
maken waarna de heer Benschop nog de teams toesprak en werden
de bokalen uitgereikt.
Tenslotte werden de medewerkers in de bloemen gezet.

Het
kampioenst
eam van
Jong
N.H.D.
Dit drietal
gaat naar
de
nationale
finale in
Ameide op
9 en 10 juni

2007
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En deze dag , 20 april 2007 werd toch PSV, nadat AZ van Excelsior
verloor, op 1 doelpunt verschil t.o.v. Ajax Landskampioen
Eredivisie voetbal seizoen 2006-2007.

De eindstand:
Pnt Part %Car

1 Jong N.H.D. 6 9 98,27

2 Pr. Hendr Bilj. 4 9 86,70

3 De Magneet 2 9 83,00

4 B.V. BIOS 0 9 75,28

Eindstand De Magneet 3e periode

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

1 Marrelo van, T 13 31 193 287 0,67 6 1,36

2 Sinkeldam, R 13 26 368 296 1,24 15 2,58

3 Meij van de, B 13 25 183 335 0,54 6 1,06

4 Dunnen den, R 13 25 312 275 1,13 7 1,92

5 Duivenvoorde van, Y 12 23 369 274 1,34 12 1,80

6 Berg, O 10 18 188 241 0,78 6 1,83

7 Wildt de, W 11 18 752 248 3,03 25 5,06

8 Verduin, P 12 14 321 261 1,22 12 2,12

9 Lenaers, J 14 14 427 330 1,29 12 2,33

10 Lenaers, P 13 13 264 336 0,78 9 1,21

11 Kranendonk, M 8 8 155 224 0,69 6 0,91

12 Mans, L 4 7 97 99 0,97 6 1,47

13 Wezepoel, P 9 7 148 235 0,62 6 1,00

14 Witkamp, J 10 5 112 331 0,33 4 0,50

15 Wezepoel, T 5 4 83 80 1,03 10 2,38

Tussenstand De Magneet 4e periode
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy

1 Meij van de, B 7 17 111 148 0,75 9 2,00

2 Wezepoel, P 8 15 173 205 0,84 5 1,53

3 Witkamp, J 6 13 82 178 0,46 3 0,87

4 Berg, O 7 13 150 168 0,89 9 2,55

5 Marrelo van, T 5 11 94 133 0,70 7 1,11

6 Verduin, P 7 11 238 184 1,29 8 1,68

7 Mans, L 7 11 171 197 0,86 7 1,33

8 Lenaers, J 8 10 248 170 1,45 20 2,47

9 Wildt de, W 8 9 531 209 2,54 25 4,55

10 Dunnen den, R 3 7 97 63 1,53 7 2,12

11 Duivenvoorde van, Y 7 7 219 188 1,16 8 1,53

12 Sinkeldam, R 6 6 158 151 1,04 7 1,27

13 Wezepoel, T 2 3 57 59 0,96 8 1,29

14 Lenaers, P 6 3 90 103 0,87 6 0,00

15 Kranendonk, M 3 1 48 74 0,64 4 0,00
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De competitie
De competitie wordt op 1 en 2 juni 2007 afgesloten met de
clubfinale van het seizoen 2006-2007. Iedereen doet mee en na
afloop van de clubfinale op zaterdagmiddag is gelegenheid om
andere kleren aan te trekken en even op te frissen want we gaan ’s
avonds op stap vanwege het 45 – jarig bestaan van De Magneet.
Verhogingen
“Frank, word ik nu verhoogd??” Na bijna elke partij stond Boyd
voor me met deze brandende vraag en ja op 4 mei 2007 werd toch
echt de hoogste tijd dat hij er meer zou gaan maken. Boyd speelde
tegen m’n eigen Rick en maakte een hele mooie serie van 9 en op
een haar na 10. En zo’n serie voor de tweede keer dit seizoen en een
gemiddelde van 0,75.
Dat betekent voor Boyd een verhoging van 16 naar 23 caramboles!
Rick den Dunnen is ook verhoogd van 30 naar 34 caramboles door
zijn mooi algemeen gemiddelde van 1,13 aan het einde van de derde
periode.
En de andere verhogingen zijn:
Patrick Verduin van 34 naar 37 caramboles;
Wesley van 81 naar 91 caramboles;
Yoni van 36 naar 40 caramboles;
Obi van 22 naar 23 caramboles;
En Jeffrey maakt er nu 60 en zijn eerste partij (op vrijdag 11 mei
2007) won hij in 24 beurten.
Trainingen
Onze nieuwe trainer heeft inmiddels alle leden van De Magneet les
gegeven!
De laatste 2 keren heeft de heer (Ab) Tappel een aantal partijen
geobserveerd en zijn er bij de spelers aantekeningen gemaakt voor
oefenstoten. Van elke speler wordt een dossier bijgehouden en de
spelers krijgen ook allerlei informatie over de biljartsport.
De heer Tappel gaat heel grondig te werk, we zijn heel blij met
hem!
F. Sinkeldam.
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Clubavond 11 mei 2007
Boyd, pas verhoogd naar 23, speelde zijn 2 partijen in 18 en 19
beurten uit.
Jeffrey had al een mooi moyenne van 2,50 na zijn eerste partij over
60 caramboles en
Rick den Dunnen versloeg Jeffrey in 13 beurten (!) , eindstand 28
caramboles voor Jeffrey (weer boven de 2) en Rick 34 caramboles,
dat
Is een partijgemiddelde van 2,61!



Clubblad Juni 2007

Woensdagmiddag- en
vrijdagmiddag teamcompetities

Nielenplein 24 – 28 1961 NV Heemskerk



Woensdagmiddag Teamwedstrijden

W. Peggeman 1.940 62 Team (A) 0251-237305
G Kordenoordt v 1.787 56 Team (A) 023-5381660
D. Smit 1.692 53 Team (A) 0251-237694
N Mongelluzzi 3.479 90 Team (B) 0251-239653
H Welboren 2.066 65 Team (B) 0251-234139
N. Beentjes 1.325 44 Team (B) 0251-235899
J. Përez 2.965 80 Team (C) 0251-235836
P Ruijter 1.513 50 Team (C) 0251-238330
J Pol v/d 0.947 33 Team (C) 0251-243121
W. Tunen v 2.188 65 Team (D) 0251-234647
J. Sinnige 1.332 44 Team (D) 06-51056132
P Sinnige 0.994 33 Team (D) 0251-246046
B Lammers 1.981 62 Team (E) 0251-650385
G Bruins 1.419 47 Team (E) 0251-231870
R. Munnik de 1.090 38 Team (E) 06-11135885
W Roon v 2.972 80 Team (F) 0251-233685
B Looyenga 2.951 80 Team (F) 0251-231252
C Mol 1.942 62 Team (F) 0251-230354
J Wijte 4.759 120 Team (G) 0251-235173
H Lammers 2.904 80 Team (G) 0251-232838
P. Limmem 0.807 31 Team (G) 0251-240963
Sj. Reuzenaar 1.900 62 Team (H) 0251-254441
Co Terhorst 1.738 56 Team (H) 0251-242188
J Lammers 1.492 47 Team (H) 072-5051440
P Snijders 2.025 65 Team (I) 0251-238629
R Rijke 1.913 62 Team (I) 0251-242388
P Koper 1.603 53 Team (I) 0251-234157
J. Jonkhof 1.670 53 Team (J) 0251-249205
F. Schouten 1.174 53 Team (J) 0251-230696
J. Wiele v/d 1.137 38 Team (J) 0251-238374
P Fatels 1.740 56 Team (K) 0251-235197
G. Kuil 1.214 41 Team (K) 0251-211949
J. Kuil 1.208 41 Team (K) 0251-242346
H Palm 1.972 62 Team (L) 0251-242848
S. Jorritsma 1.529 50 Team (L) 0251-242125
H Laan v/d 0.871 31 Team (L) 0251-239036
T. Welp 2.070 65 Team (R) 0251-240968
A. Mantel 2.201 65 Team (R) 0251-244923
A Boer de 2.096 65 Team (R) 072-5052428
P. Gerrits 1.800 59 Team (R) 0251-243031



H.G Pirovano 1.773 56 Team (R) 0251-236469
J.M Aerts 1.514 50 Team (R) 06-14325219
Th Wouters 1.228 41 Team (R) 0251-230570
J. Stengs 0.939 33 Team (R) 0251-243500
B. Harlingen v 0.000 0 Team (R) 0251-320198
P. Bosman 0.000 0 Team (R) 0251-238869
J. Keus 0.000 0 Team (R) 0251-240101
G Lagrand 1.104 38 Team (R) 0251-244350
H. Elst 1.000 35 Team (R) 0251-226607
P. Gooyer 0.000 0 Team (R) 06-23803110
P. Sap 0.000 0 Team (R) 0251-234658
M Smit 4.090 110 Team (R) 0251-245029
J. Daas 1.490 47 Team (R) 0251-233972
J. Schuijt 1.920 62 Team (R) 0251-248040
F, Zwanikken 2.160 65 Team (R) 0251-247478

Teams 1e rooster voor de woensdagmiddag 2007

Team A 12/09/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team G 12/09/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 12/09/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team D 12/09/07 Team I Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team H 19/09/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team G 19/09/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team F 19/09/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team E 19/09/07 Team D Aanvang 12.00 uur
Team I 26/09/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team J 26/09/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team K 26/09/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team L 26/09/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 03/10/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team B 03/10/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team C 03/10/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team D 03/10/07 Team J Aanvang 12.00 uur
******** / / ********



Team G 10/10/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team H 10/10/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team E 10/10/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team F 10/10/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team J 17/10/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team I 17/10/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team L 17/10/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team K 17/10/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 24/10/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team B 24/10/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team C 24/10/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team D 24/10/07 Team L Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team F 31/10/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team E 31/10/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team G 31/10/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team H 31/10/07 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team K 07/11/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team L 07/11/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team I 07/11/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 07/11/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 14/11/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team B 14/11/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team C 14/11/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team D 14/11/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team E 21/11/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team F 21/11/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team H 21/11/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team G 21/11/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********



Team L 28/11/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team K 28/11/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team J 28/11/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team I 28/11/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 05/12/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 05/12/07 Team D Aanvang 12.00 uur
Team I 05/12/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team K 05/12/07 Team L Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 12/12/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team D 12/12/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team E 12/12/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team G 12/12/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team H 19/12/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team F 19/12/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 19/12/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team I 19/12/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team D 02/01/08 Team A Aanvang 12.00 uur
Team B 02/01/08 Team C Aanvang 12.00 uur
Team L 02/01/08 Team I Aanvang 12.00 uur
Team K 02/01/08 Team J Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team E 09/01/08 Team G Aanvang 12.00 uur
Team F 09/01/08 Team H Aanvang 12.00 uur
Team B 09/01/08 Team A Aanvang 12.00 uur
Team D 09/01/08 Team C Aanvang 12.00 uur



De Meeste wedstrijdpunten 2e rooster 2007

1. G Kordenoordt v 223 28 P. Koper 180
2. J. Përez 223 29 G Bruins 180
3 J Wijte 219 30 R Rijke 179
4 W. Peggeman 211 31 G. Kuil 179
5 H Palm 210 32 D. Smit 177
6 H Lammers 207 33 H Welboren 173
7 C Mol 207 34 F. Schouten 165
8 B Looyenga 205 35 H Laan v/d 164
9 J Lammers 204 36 P. Limmem 162

10 J. Jonkhof 203 37 J Kuil 17
11 S. Jorritsma 202 38 A. Mantel 16
12 W. Tunen v 202 39 M Smit 0
13 P Fatels 201 40 A Boer de 0
14 W Roon v 198 41 T. Welp 0
15 J. Wiele v/d 198 42 Th Wouters 0
16 N Mongelluzzi 197 43 P. Gerrits 0
17 J. Sinnige 197 44 H. Elst 0
18 P Ruijter 195 45 G Lagrand 0
19 P Snijders 195 46 P. Gooyer 0
20 Co Terhorst 193 47 B. Harlingen v 0
21 Sj. Reuzenaar 191 48 J. Keus 0
22 P Sinnige 189 49 J. Aerts 0
23 J Pol v/d 188 50 J. Stengs 0
24 N. Beentjes 188 51 P. Bosman 0
25 K. Baltus 187 52 P. Sap 0
26 R. Munnik de 185 53 H. Pirovano 0
27 B Lammers 183 54 J. Daas 0

55 J. Schuijt 0
56 Fr Zwanikken 0



3 Tallen bij Obis
op vrijdag seizoen 2007/2008

Naam: Telefoonnummer: Moy: Team

1 Wim van Roon 0251-233685 80 A

2 Piet Fatels 0251-235197 56 A

3 Rinus de Munnik 06-11135885 38 A

4 Piet Snijders 0251-238629 65 B

5 Tom Welp 0251-240968 65 B

6 Rinus Rijke 0251-232488 62 B

7 Jaap Schuit 0251-248040 56 C

8 Gerard Butter 0251-230358 47 C

9 Jan Scholten 0251-241268 35 C

10 Jesuz Perez 0251-235836 80 D

11 Coos Drewel 0251-248909 65 D

12 Willem van Buuren 0251-241790 33 D

13 Jan Daas 0251-233972 47 E

14 Gerrit Voorting 0251-245372 44 E

15 Nico Smit 0251-250879 41 E

16 Henk Lenaers 0251-224479 65 F

17 Piet Zijlstra 0251-241003 33 F

18 Piet Troost 0251-241585 33 F

19 Jan Aerts 06-14325218 47 G

20 Dirk Bekker 0251-236281 41 G

21 Klaas Mosch 0251-235510 35 G

22 Co Terhorst 0251-242188 56 H

23 Jan Pluimers 06-50884406 41 H

24 Jan Nooy 0251-235867 38 H

25 Gradus Kuil 0251-211949 41 I

26 Jan Kuil 06-20734196 41 I

27 Jan Stengs 0251-243500 33 I

28 Piet van Zwieten 0251-235827 47 J

29 Jaap Fatels 0251-234959 41 J

30 Jan Blokker 0251-242305 41 J

31 Peter Beers 0251-235852 120 K

32 Jos Limmen 06-29127074 80 K

33 Sixtus Jorritsma 0251-242125 50 K



Teams 1e rooster voor de vrijdag middag 2007

Team A 14/09/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team G 14/09/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 14/09/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team D 14/09/07 Team I Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team H 21/09/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team G 21/09/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team F 21/09/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team E 21/09/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team I 28/09/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team J 28/09/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team K 28/09/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team L 28/09/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 05/10/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team B 05/10/07 Team L Aanvang 12.00 uur



Team C 05/10/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team D 05/10/07 Team J Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team G 12/10/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team H 12/10/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team E 12/10/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team F 12/10/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team J 19/10/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team I 19/10/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team L 19/10/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team K 19/10/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 26/10/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team B 26/10/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team C 26/10/07 Team K Aanvang 12.00 uur
Team D 26/10/07 Team L Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team F 02/11/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team E 02/11/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team G 02/11/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team H 02/11/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team K 09/11/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team L 09/11/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team I 09/11/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 09/11/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 16/11/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team B 16/11/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team C 16/11/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team D 16/11/07 Team K Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team E 23/11/07 Team A Aanvang 12.00 uur



Team F 23/11/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team H 23/11/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team G 23/11/07 Team D Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team L 30/11/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team K 30/11/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team J 30/11/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team I 30/11/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********
Team A 07/12/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 07/12/07 Team D Aanvang 12.00 uur
Team I 07/12/07 Team J Aanvang 12.00 uur
Team K 07/12/07 Team L Aanvang 12.00 uur
******** / / ********

Team A 14/12/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team D 14/12/07 Team B Aanvang 12.00 uur
Team E 14/12/07 Team F Aanvang 12.00 uur
Team G 14/12/07 Team H Aanvang 12.00 uur
******** / / ********

Team H 21/12/07 Team E Aanvang 12.00 uur
Team F 21/12/07 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 21/12/07 Team L Aanvang 12.00 uur
Team I 21/12/07 Team K Aanvang 12.00 uur
******** / / ********

Team D 28/12/07 Team A Aanvang 12.00 uur
Team B 28/12/07 Team C Aanvang 12.00 uur
Team L 28/12/07 Team I Aanvang 12.00 uur
Team K 28/12/07 Team J Aanvang 12.00 uur
******** / / ********

Team E 04/01/08 Team G Aanvang 12.00 uur



Team F 04/01/08 Team H Aanvang 12.00 uur
Team B 04/01/08 Team A Aanvang 12.00 uur
Team D 04/01/08 Team C Aanvang 12.00 uur

Wat regels voor het vrijdagmiddag Competitie 2007/2008
1e Als men gespeeld heeft wil men dan in het belang van de
volgende partij Het biljart tafel en de ballen schoon maken.
Hierbij vraag ik U om de eerste speeldag met mijn af te rekenen de
Contributies T.de Boer .

2e Bij elk rooster wordt Uw Moy & Caramboles nagekeken U wordt
Verhoogt of verlaagt

3e Als twee Teams gelijk aantal wedstrijd eindigt dan gaat de Car-p
in werking dus welk team de hoogste Percentage heeft is winnaar.

4e Gaarne de drankjes door Uw eigen team laten halen.

5e En roken aan een kant

Een vraag wij hebben een potje voor “lief en leed” gaarne 1 euro

Het team dat aan de linkerkant van het wedstrijdrooster staat is de
thuis spelende team
. thuis uit
Dan de indeling nr 1 tegen 2 Daarna 1 tegen 1

3 tegen 1 2 tegen 2
2 tegen 3 3 tegen 3



Ik wens u allen een fijne en sportieve competitie toe

Toon de boer.


