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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
Website: www.bvobis.nl E-mail clubgebouw: bvobis@hetnet.nl
Bondsnummer: 10832 E-mail bestuur: info@bvobis.nl

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

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: J.R.M. Mol, John Fokkerlaan 53

: 0251-226098 1945 VB Beverwijk

Secretaris: J.C.J. Beentjes, Jeroen C. Groenlandstraat 36
: 0251-201821 1962 TG Heemskerk

Penningmeester: J. Scheffer, Jos C. van Manderstraat 15
 0251-239649 1964 RS Heemskerk

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

Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser, Paul Deukelven 41
: 06-16144222 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
: 0251-242125 1966 TD Heemskerk

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Jeugdleider: Frank Sinkeldam

Wedstrijdleider: Monica Lenaers
Begeleiders en/of trainers: Frank Sinkeldam, Ab Tappel , Wim van Roon
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Hier dan het voorwoord van jullie nieuwe voorzitter. Helaas moet ik
beginnen met minder leuk nieuws. In de eerste 3 maanden van mijn
voorzitterschap hebben zich direct een aantal zaken voor gedaan die
ik en iedereen met mij liever niet hadden zien gebeuren. Onze
penningmeester Jos Scheffer moest een zware hartoperatie ondergaan
waar hij op dit moment gelukkig goed van herstellende is. Dan
werden we een aantal weken geleden opgeschrikt dat onze
jeugdleider en van mij persoonlijk kaderteamlid Frank Sinkeldam
een hersenbloeding had gehad. Je schrikt enorm dat iemand op zo
een jonge leeftijd dit overkomt. Na de eerste dagen bleek gelukkig
dat de meeste functies van Frank zijn lichaam weer waren
teruggekeerd en dat geeft weer hoop. Inmiddels is Frank weer thuis
maar het zal nog een lange weg zijn voor Frank om te herstellen en
we hopen dat hij weer snel in ons midden zal zijn. Als je dit allemaal
hoort is biljarten maar bijzaak! Toch wil ik even terug naar de eerste
ledenvergadering die naar mijn mening in goede harmonie en
gestructureerd verliep. We zien wel dat de veranderingen in de
maatschappij ook onze vereniging raken daarbij doel ik op o.a. het
rookverbod. Als vereniging zullen we hier streng op gaan toezien
aangezien ook wij ons aan de regels hebben te houden. De
commissie die we in het leven zouden roepen houden we nog even
slapend aangezien we eerst nog wat zaken hebben uit te zoeken voor
wat betreft de huur van ons pand. Zodra er meer nieuws is op dit
front melden wij jullie dat.
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De laatste tijd krijgen we als bestuur verontrustende berichten dat het
respect en tolerantie door leden tegen elkaar soms word overschreden
en dat is een minder leuk bericht. Waarom dit gebeurd is voor ons
absoluut onbegrijpelijk. Hopelijk speelt het alcohol gebruik hier geen
rol in want dan moeten we ons ernstig zorgen gaan maken als club!
Laat duidelijk zijn dat we met elkaar een clubavond moeten maken
op sportief en gezelligheids gebied en dat we niet lid van OBIS zijn
om het elkaar moeilijk te maken. Iedereen beoefent het spel op zijn
of haar niveau en met verschillende ambities. We zijn allemaal gek
van het biljartspelletje en laten we ons dan ook sociaal gezien als
volwassen mensen gedragen. Op sportief gebied doen we het als club
in ieder geval goed aangezien Ab Lenaers 2e is geworden op het NK
en het Hypotheek Visie Kaderteam nipt als 2e moest buigen in de
halve finale van het NK. Verder zijn er nog teams die de regio finales
hebben gespeeld maar helaas geen aansprekende resultaten hebben
behaald. Al met al weer een geslaagd seizoen wat we hopelijk
volgend seizoen weer weten te evenaren. Verder wens ik een ieder
een fijne vakantie toe en hoop ik dat we allemaal weer in goede
gezondheid en met een frisse kijk op alles aan het nieuwe seizoen in
Augustus kunnen gaan beginnen!

John Mol
Voorzitter
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VAN DE PENNINGMEESTER

Meestal gaat het dan over geld.

Dit keer wil ik echter iedereen bedanken voor de belangstelling die ik
heb gekregen voor, tijdens en na mijn open hartoperatie.
Bloemen, fruitmanden en ik weet niet hoeveel kaartjes, het waren
allemaal warme woorden van medeleven die je op dat moment goed
kan gebruiken. Ik wil dan ook om niemand te vergeten op deze wijze
iedereen bedanken.
Ook namens mijn vrouw, die in samen werking met de voorzitter,
iedereen op de hoogte hield van het verloop, allemaal hartelijk
bedankt.

Jos en A3 Scheffer
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Notulen van de algemene ledenvergadering van biljartvereniging
OBIS d.d. 10 maart 2008

Aanwezig zijn 47 leden (inclusief bestuur)

1. Opening
Vice-voorzitter Anne Jager opent de vergadering om 20.00uur met
een minuut stilte voor de ons in het afgelopen jaar ontvallen leden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn 17 afmeldingen binnen gekomen voor de ledenvergadering.
Anne deelt mede dat de nog resterende rode vesten zijn
geschonken aan BV Het Groene Laken, een biljartvereniging voor
verstandelijk gehandicapten.

3. Notulen ledenvergadering 5 maart 2007 en buitengewone
ledenvergadering 14 mei 2007
Beide worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

4. Huldiging nog niet gehuldigde kampioenen en jubilarissen
René v.d.Ham is gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.
Paul Visser blijkt ook 25 jaar lid te zijn, waarvoor hij op een later
moment is gehuldigd.
De winnaars van de OBIS teamcompetitie zijn team 1 (Jeroen
Beentjes, Sjon Koelman, Nico Mongelluzzi, Henk Welboren (sr) en
Hein v.d. Laan)

5. Jaarverslag secretaris
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Financieel jaarverslag
Waarnemend penningmeester Jos Scheffer geeft aan dat alles voor
hem nieuwe materie is, maar alles naar beste eer en geweten heeft
proberen te volbrengen.
Siem Mol geeft aan dat naast de bonus van Heineken over 2007,
ook die over 2006 is meegenomen in de marge van 2007. Dit is
niet terecht, volgend jaar zal dan ook alleen de bonus van het
afgelopen jaar meegenomen worden in de cijfers
Gerard Smit vraagt naar het “zwarte gat” m.b.t. de baromzet. Dit is
erg lastig te bepalen, maar
het percentage winst stijgt t.o.v. de omzet, dus het lijkt de goede
kant op te zijn gegaan.

7. Verslag kascommissie
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Uit de door de kascommissie (Jeroen Beentjes en John Mol)
ondertekende verklaring blijkt dat zij de boekhouding hebben
gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden hebben
gevonden. Onder dankzegging aan de waarnemend
penningmeester wordt de vergadering geadviseerd het bestuur
decharge te verlenen, wat met applaus wordt bekrachtigd.

8. Verkiezing kascommissie
Agendapunt 8 en 9 werden in de vergadering omgedraaid
aangezien de leden van de kascommissie zich beschikbaar stelden
voor bestuursfuncties. Derhalve promoveert Frank Sinkeldam naar
de kascommissie, welke aangevuld is met Vincent Veldt en reserve
Anne Jager.

9. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de voorzitter, de hoofdwedstrijdleider en de
gebouw- materiaalbeheerder.
Wim Koelman stelt zich niet herkiesbaar; John Mol heeft zich
kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De hoofdwedstrijdleider
Henk Lammers en de gebouw-
en materiaalbeheerder Paul Visser stellen zich herkiesbaar. Anne
Jager stelt zijn functie van secretaris ter beschikking. Jeroen
Beentjes heeft zich kandidaat gesteld voor secretaris.
Voor de vacature penningmeester heeft Jos Scheffer zich kandidaat

gesteld.
Het bestuur stelt voor John Mol, Henk Lammers, Paul Visser,
Jeroen Beentjes en Jos Scheffer als zodanig te benoemen.
Alle kandidaten worden onder applaus aangenomen.
Anne dankt Wim Koelman voor zijn jarenlange inzet met een
dinerbon en een bos rode rozen voor zijn vrouw.
Nieuwbakken voorzitter John Mol dankt daarna Anne voor zijn inzet
met eveneens een dinerbon en bloemen. Hierna spreekt John een
dankwoord uit voor het vertrouwen wat de nieuwe bestuursleden
krijgen vanuit de vergadering, om vervolgens de pauze aan te
kondigen.

10. Begroting 2008 en vaststelling contributie- en consumptieprijzen
Jos Scheffer meldt dat de contributie ongewijzigd kan blijven.
Echter is er wel een wildgroei ontstaan in de contributie van
recreanten en niet-spelende leden.
Indien deze leden aan bondswedstrijden deelnemen, moet OBIS
25,00 aan de bond en 13,50 aan het district afdragen. Het verzoek
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aan de vergadering is dan ook om deze leden aanvullende te laten
betalen om deze 38,50 te dekken.
Remco Bart stelt voor om recreanten en niet-spelende leden die
bondswedstrijden spelen, gelijk te stellen aan een volledig lid. Dit
voorstel is in stemming gebracht en de vergadering gaat nagenoeg
massaal akkoord.
Piet v.d. Meij meldt dat de consumptieprijzen (onder voorbehoud)
ongewijzigd kunnen blijven gezien het resultaat over 2007.
Piet vertelt tevens dat de druk van de bierpomp is aangepast. Voor
de beste resultaten is het noodzakelijk dat de temperatuur in het
fusthok constant op 20 graden blijft, dus volgt het verzoek om niet
aan de thermostaat zitten. Ook heeft Piet alle cd´s achter de bar
geordend met getallen en hoopt op een ieders medewerking om dit
zo ordelijk te houden.

11. Aanwijzing afgevaardigde districtsjaarvergadering
Bert Looijenga meldt zich aan en een bestuurslid zal hem
vergezellen.

12. Wettelijk rookverbod per 1 juli 2008
M.i.v. 1 juli a.s. is het volgens de tabakswet verboden om in
sportaccommodaties te roken, dus ook in ons clubgebouw. Helaas
voor de rokers onder ons, is er geen mogelijkheid voor OBIS om
hier onderuit te komen. De boete op het overtreden van het
rookverbod begint bij 300,00, wat verdubbeld wordt bij elke
volgende overtreding. Dringend verzoek aan ieder lid om zich aan
de wet te houden en de club geen financiële (of andere) schade
toe te brengen.
Er wordt gevraagd naar een staande asbak voor bij de buitendeur,
hier zal naar gekeken worden.

13. Rondvraag
Leon Wezepoel vraagt naar de opgehangen keukast en of er
sprake is van precedentvorming.
De voorzitter antwoordt dat hier zeker geen sprake van is en dat er
simpelweg een verzoek aan het bestuur is gedaan door een klein
aantal mensen, om hun spullen (op eigen kosten) veiliger te
kunnen opbergen.
Hein v.d. Laan vraagt naar het huurcontract wat over 2 jaar
afloopt. Hier komt de voorzitter later op terug.
Sixtus Jorritsma verzoekt de leden om met tips te komen voor
potentiële nieuwe sponsoren.
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Rinus de Munnik vraagt naar een iets andere opzet van het K.O.
toernooi i.v.m. spelers die op de laatste dag toch niet kunnen en
daarom een partij “weggeven”. Er zijn wat ideeën om e.e.a.
sportiever te laten verlopen, welke uitgewerkt zullen worden.
Ook wil Rinus meewerken aan de klaverjasavonden, waarvoor Piet
v.d. Meij zich ook beschikbaar stelt. De huidige
activiteitencommissie zal eerst worden benaderd.
John Mol meldt dat het huurcontract inderdaad over een kleine 2
jaar afloopt. Het verzoek aan de vergadering is om in te stemmen
met een commissie die de mogelijkheden gaat onderzoeken. Een
andere locatie, wellicht weer een eigen pand of op de huidige
locatie blijven.
De aanwezige leden stemmen hiermee in, waarna Leon Wezepoel,
Anne Jager en Hein v.d. Laan zich aanmelden. De commissie zal
worden aangevuld met bestuursleden.
Als laatste wordt meldt John Mol dat Anne Jager 20 jaar bestuurslid
is geweest en daarvoor, volgens het bestuur, de status van lid van
verdienste heeft verdiend. Dit wordt door de vergadering met
applaus aangenomen.
Hierna wordt de vergadering gesloten onder dankzegging aan alle
aanwezigen

Voor het verslag,
Jeroen Beentjes, secretaris
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Een woordje van de redactie

De competitie zit er weer op.
Ook de districtswedstrijden en
regiofinale zijn gespeeld.
Mede hierdoor is ons clubblad dan
ook aardig gevuld.
Sportief gezien kunnen we stellen
dat OBIS zich het afgelopen
seizoen, behoorlijk heeft laten
gelden in de districtswedstrijden in
de regio en op nationaal niveau.
We ons richten ons nu op het
volgende seizoen.

De penningmeester heeft me verzocht, aandacht te besteden aan het
volgende.
Het clubblad is een flinke onkostenpost in onze begroting, van daar
dat er de vorige keer is besloten het clubblad te verstrekken alleen
aan leden, sponsoren en aan clubrelaties.
Hierdoor werden de recreanten, uitgesloten.
Wel kunnen ze, indien zij dit op prijs stellen, tegen betaling dit
alsnog ontvangen of kunnen het lezen op onze website.
Diverse leden lezen ons blad op de website en sommigen opperden
het voorstel om te onderzoeken, of er leden zijn, die het mede door
dit gegeven ons gedrukte clubblad niet meer hoeven te ontvangen,
wat misschien een flinke kosten besparing kan opleveren.
Zij, die alleen het clubblad digitaal willen lezen en het niet meer
nodig vinden, het clubblad te ontvagen kunnen zich vervoegen bij de
penningmeester.
Ik wens iedereen prettige vakantie en dat we allen weer heelhuids
thuis komen.
En voor het komend seizoen veel biljartplezier.

De redactie: Sixtus
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Van de Hoofdwedstrijdleider

Start nieuwe biljartseizoen:
Maandag 11 augustus
Biljartzaal gesloten i.v.m. werkzaamheden.

Dinsdag 12 augustus:
Eerste clubavond.
Overdag is de biljartzaal gesloten omdat dan de nieuwe lakens
worden aangebracht.

Zondag 1 september:
Biljartzaal gesloten i.v.m. de Wielerkoers.

Dinsdag 2 september t/m donderdag 4 september:
Biljartzaal gesloten i.v.m. de kermis.

Dinsdag 9 september, woensdag 10 september,
donderdag 11 september en zondag 14 september
Clubfinale

Zodra bekend is wanneer er bondswedstrijden in ons
clubgebouw worden gehouden, zullen de schrijf- en telbeurten
tijdig worden gepubliceerd.
Ik wens U allen veel succes en spelplezier in het komende seizoen.
Henk Lammers.
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Competitie Dinsdag 2e rooster 07-08 Periode2

Subtitel dinsdagavond Datum27-05-08

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

1 Roon van, W 24 48 1710 481 3,55 34 8,44 93,75 110,06

2 Lammers, H 24 43 1982 527 3,76 23 4,19 93,84 99,49

3 Munnik, r 20 41 568 465 1,22 11 2,06 91,61 103,51

4 Bart, R 24 40 2184 480 4,55 40 12,75 89,32 103,17

5 Fatels, P 22 40 957 507 1,88 14 2,76 92,55 98,82

6 Aardenburg, J 23 40 1007 544 1,85 21 2,76 93,15 96,41

7 Heer de, C 24 40 1457 518 2,81 22 6,27 87,98 96,32

8 Tiecken, J 24 38 1732 461 3,75 35 9,44 84,90 102,93

9 Limmen, J 22 38 1214 541 2,24 17 3,21 90,46 88,00

10 Mol S, S 24 37 1239 485 2,55 23 5,27 89,00 106,44

11 Tiecken, D 23 36 883 548 1,61 14 2,47 91,40 95,91

12 Pettinga, W 21 35 523 477 1,09 9 2,25 92,23 110,74

13 Mantel, A 24 35 1050 543 1,93 23 3,05 84,13 90,78

14 Glorie, T 24 32 573 542 1,05 11 1,93 82,32 95,24

15 Karsten, P 24 31 1114 579 1,92 18 2,78 87,57 87,85

16 Vries, W 21 30 930 465 2,00 16 3,25 85,16 93,89

17 Beentjes, K 23 29 1615 563 2,86 20 5,33 87,77 84,61

18 Looijenga jr, B 24 29 1181 552 2,13 18 4,35 80,66 83,90

19 Ruijter de, R 20 28 761 488 1,55 12 2,15 92,80 95,08

20 Tromp, C 17 27 435 391 1,11 11 2,00 91,38 104,95

21 Duyn,E, E 18 27 1163 396 2,93 15 5,00 86,14 92,06

22 Welp, C 22 27 631 519 1,21 9 2,12 84,58 90,73

23 Koelman, W 23 26 1154 554 2,08 16 3,27 85,04 85,36

24 Bruins, G 21 25 625 433 1,44 10 2,60 76,31 94,33

25 Ripke, J 20 25 2996 427 7,01 56 12,07 88,63 93,92

26 Beentjes, E 21 23 892 492 1,81 13 3,33 84,95 89,31

27 Koelman B, B 22 23 562 529 1,06 9 1,50 77,41 84,31

28 Mongelluzzi, N 24 23 1688 549 3,07 28 6,76 79,92 81,55

29 Lammers, B 21 21 1053 471 2,23 15 3,15 83,57 89,42

30 Schoehuijs, G 10 16 432 211 2,04 16 3,69 90,00 104,45
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Competitie Woensdagavond 2e helft 07-08 Periode 2

Subtitel Datum 5-7-2008

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

1 Mol Jh, J 18 34 2055 352 5,83 56 9,28 87,82 89,81

2 Lenaers, A 18 32 2034 261 7,79 77 26,00 86,92 119,89

3 Meij van de, P 18 31 1556 375 4,14 31 5,88 86,44 143,07

4 Beentjes, J 16 28 3805 225
16,9

1 127 35,71 95,12 80,52

5 Hooff, v, C 14 27 2588 173
14,9

5 125 28,57 92,42 93,49

6 Volker, A 18 27 2653 274 9,68 90 22,50 81,88 88,02

7 Roelands, J 14 26 2096 189
11,0

8 98 30,00 83,17 117,60

8 Groot de, N 17 26 1423 351 4,05 38 7,14 83,70 101,35

9 Schermer, W 18 26 1654 345 4,79 39 8,46 83,53 73,75

10 Veldt, V 15 24 3292 212
15,5

2 105 41,66 87,78 103,52

11 Visser, P 17 23 1338 341 3,92 32 5,88 78,70 98,09

12 Groen, P 16 23 1179 348 3,38 29 5,33 92,10 96,79

13 Versluis, M 13 22 2479 183
13,5

4 110 33,33 95,34 84,66

14 Jacet, G 16 21 1854 306 6,05 49 10,71 83,51 75,73

15 Sinkeldam, F 14 20 2057 234 8,79 67 28,33 86,42 103,41

16 Keus, J 18 19 919 405 2,26 17 4,06 78,54 75,63

17 Liefting, C 15 18 1617 314 5,14 44 7,36 77,00 79,22

18 Strik, S 12 16 1459 209 6,98 71 8,82 81,05 93,07

19 Guldemond, M 16 14 1761 282 6,24 43 13,00 75,57 73,46

20 Koelman, S 11 13 956 222 4,30 27 5,23 79,00 95,69

21 Scheffer, J 6 12 869 108 8,04 44 11,53 96,55 124,17

22 Jager, A 17 11 1683 339 4,96 40 8,33 66,00 82,74

23 Wildt de, W 4 7 375 85 4,41 42 5,26 89,28 110,29

24 Henneman, M 8 7 1094 149 7,34 56 9,47 75,97 81,58

25 Perez Sanchez, G 5 4 379 124 3,05 20 3,26 89,17 87,32

26 Berg, J 4 2 250 70 3,57 21 0,00 62,50 102,04
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Competitie donderdagavond 2e rooster Periode 2

Subtitel 2007 - 2008 Datum 22-5-2008

Eindstand 2e rooster

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

1 Lammers, J 29 60 1089 677 1,60 10 2,66 93,87 108,68

2 Hageman, J 29 56 1200 610 1,96 19 2,93 88,04 109,28

3 Palm, H 29 56 1423 672 2,11 13 3,78 92,58 103,29

4 Roekens, J 29 54 1734 608 2,85 18 5,00 91,98 109,27

5 Tunen van, W 29 54 1461 705 2,07 18 3,05 91,59 95,49

6 Ham van den, R 29 49 928 669 1,38 14 2,17 86,48 101,99

7 Reuzenaar, J 29 49 1088 693 1,57 18 13,66 91,50 101,94

8 Kordenoordt, G 29 49 1186 695 1,70 15 3,28 88,90 97,51

9 Welboren sr, H 29 48 1384 695 1,99 15 3,11 90,04 97,14

10 Duivenvoorde, A 29 45 1206 656 1,83 20 4,70 88,48 102,13

11 Welboren, H 29 45 1946 685 2,84 22 4,00 93,19 97,29

12 Wezepoel, T 29 45 949 754 1,25 11 2,17 88,44 92,54

13 Peggeman, W 29 44 1374 753 1,82 22 3,40 92,90 92,62

14 Klingeler, J 29 43 931 719 1,29 9 2,57 89,17 100,37

15 Koper, H 29 43 872 711 1,22 9 1,94 85,91 99,70

16 Jorritsma, S 29 42 1017 701 1,45 11 2,41 85,53 96,07

17 Laan vd, H 29 41 660 794 0,83 9 1,52 87,53 98,95

18 Smit, D 29 41 1294 700 1,84 19 3,12 89,24 96,78

19 Wijte, J 29 41 3701 657 5,63 99 10,53 93,15 95,80

20 Wezepoel, L 29 41 1063 704 1,50 22 2,21 87,27 95,56

21 Sinnige, J 29 38 857 633 1,35 12 2,25 82,08 105,77

22 Sinnige, P 29 36 751 704 1,06 10 2,21 83,53 97,87

23 Smit, E 29 36 731 698 1,04 9 1,88 78,77 94,35

24 Deen, J 29 35 995 700 1,42 11 2,50 85,77 96,04

25 Boer de, T 29 35 1400 701 1,99 16 3,56 84,69 88,76

26 Smit, M 29 32 2498 594 4,20 54 10,70 80,50 93,03

27 Limmen, P 29 32 740 767 0,96 11 1,50 85,05 92,76

28 Smit, G 29 23 535 775 0,69 7 1,36 70,95 83,16

29 Duivenvoorde v. Y 29 23 866 761 1,13 12 1,90 74,65 75,86

30 Weert van, W 29 20 1560 761 2,04 14 3,52 80,28 75,64
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Donderdagavondnieuws

Uniek resultaat:
Sjaak Reuzenaar was 9 april bijzonder in vorm.
Hij presteerde het om in 3 beurten zijn partij uit te maken.
Bij kaderspelers komt zoiets wel meer voor, maar bij een 4e klas
librespeler is zoiets uitzonderlijk
In zijn eerste beurt maakte hij een serie van 18 gevolgd door 7 en een
slotserie van 16.
Leon Wezepoel was zijn tegenstander en wist in zijn partij slechts 6
punten te halen, iets wat hem nog nooit eerder overkwam.
Desondanks had hij een moyenne van 2 wat ruim boven zijn
gemiddelde was.

Opa:
Jan Lammers is voor de 4e keer opa geworden. Zijn oudste dochter
kreeg onlangs een zoon. Zal hij ook de zelfde streken erven van zijn
grootvader erven?

Clubavondkampioen:
We blijven nog even bij Jan Lammers. Hij is kampioen van de 2e

periode geworden en werd tevens algemeen kampioen over de 1e en
2e periode. De eerste periode ging ook al naar Limmen, nl. naar Toon
de Boer. Het is dat Joop Hageman niet in de gelegenheid was om aan
de barrage voor het deelnemersveld voor de clubfinale te kunnen
deelnemen. De kans was anders groot dat de
donderdagavondafvaardiging uitsluitend uit Limmenaren had
bestaan.

K & K toernooi:
De deelnemers van de donderdagavond die aan dat toernooi hebben
meegedaan, hebben Jaap Klinger er van weten te overtuigen om dit
toernooi een vervolg te geven Dinsdagavondspelers, Hebben jullie
Wim Koelman ook al weten te overtuigen voor een vervolg?
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Clubfinale

De volgende spelers hebben zich geplaatst:

Dinsdagavond:
Titelhouder Siem Mol
Kampioen 1e periode Cees Beentjes
Kampioen 2e periode Wim van Roon
Via barrage Rinus de Munnik

Woensdagavond:
Kampioen 1e periode Jeroen Beentjes
Kampioen 2e periode John Mol
Via barrage Paul Visser

Donderdagavond

Kampioen 1e periode Toon de Boer
Kampioen 2e periode Jan Lammers
Via barrage Piet Karsten
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Ledenbestand op website OBIS

Alex Völker, de bouwer van onze website kwam met het volgende
verzoek. Zelf sta ik positief achter zijn zienswijze en met mij denk ik
meerdere leden. Ik kan me ook voorstellen dat er leden zijn, die
moeite met deze zienswijze hebben.
Om iedereen tegemoet te komen, komt hij met het volgende voorstel

Op de website www.bvobis.nl stonden tot voor kort de adressen van
alle leden. Eén van onze leden attendeerde ons erop dat de publicatie
van persoonsgegevens zonder toestemming officieel niet mag. Wij
hebben de adressen vervolgens van de site verwijderd. Een dergelijke
ledenlijst is in de praktijk echter best handig, en er werd ook
regelmatig gebruik van gemaakt. Wij willen deze lijst dan ook graag
weer publiceren. Om dit mogelijk te maken verzoeken wij de leden
die hun adres en telefoonnummer niet op de website vermeld willen
hebben dit kenbaar te maken aan het bestuur. Van deze leden zullen
we alleen de naam en het bondsnummer tonen. Het ledenbestand
dient dan zo te zijn beveiligd, dat alleen onze leden toegang tot dit
bestand kunnen krijgen door middel van een inlogcode.
Bedankt voor uw medewerking.

Reacties kunt u versturen naar Uw bestuurslid (pr.)
S.J. Jorritsma
Denderstraat17
1966 TD Heemskerk

Of via de E-mail: sjjorritsma@hetnet.nl

Publicatie op de website zal niet eerder plaats vinden, nadat deze
materie besproken is in de eerstkomende bestuursvergadering.
Het is daarom, voor degenen die niet met adres en
telefoonnummer op onze website wil staan belangrijk te reageren
voor 1 juli 2008.
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zondag 30 maart 2008

Ab Lenaers tweede op NK

Ab Lenaers speelde afgelopen weekeinde het nationale
kampioenschap in de 1e klasse libre in het limburgse Tegelen.

Na twee gewonnen partijen en een goed moyenne ( 1 partij in 16 en 1
partij in 6 beurten) is Ab op koers.

Ook de derde ronde wist hij te winnen in 11 beurten.

In de vierde ronde wist Ab weer te winnen in 11 beurten( wat een
regelmaat), maar in de vijfde ronde liep hij tegen zijn eerste
nederlaag op doordat zijn tegenstander uit ging met een serie van
99!!!!!!!!!

De zesde partij verliep zeer moeizaam, maar op moment dat zijn
tegenstander miste op 5 caramboles zette Ab een eindsprint in met
een serie van 41. Op de 42e carambole werd hij afgeteld op een
vermeende billiarde, hij moest er toen nog 14, waarna zijn
tegenstander hem twee beurten later uitmaakte.
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Omdat zijn enige concurrent wel won, was de beslissing gevallen.

In zijn laatste partij tegen de kampioen liet hij zien wie eigenlijk het
meeste aanspraak maakte op de titel, door hem in 7 beurten van tafel
te vegen.

Hierdoor werd Ab knap tweede met een algemeen gemiddelde van
11.16 !!!! en hoogste serie van 70, en promotie naar de extra klasse.

Al met al een zeer knap resultaat, maar je was zo dichtbij,

Namens bestuur OBIS van harte gefeliciteerd met dit resultaat.

EINDSTAND NK. LIBRE KLEIN 1e KLASSE BIJ BC
TEGELEN 28T/M 30 MAART 2008

BONDSN NAAM P.P. CAR BRT MOY HS P.MOY

212935 L. AARTS 7 12 857 93 9.21 58 11.81
157917 A.LENAERS 7 10 826 74 11.16 70 21.66
116041 G.JANSEN 7 10 800 107 7.47 70 11.36
126876 M.PIL 7 8 725 114 6.35 99 16.25
143641 L.V.PINXTEREN 7 6 757 127 5.96 35 11.33
135906 P.V.DONGEN 7 4 697 88 7.92 32 16.25
104120 R.TJON KON SANG 7 4 638 123 5.18 53 11.81
183247 J.MONSTER 7 2 626 104 6.01 78 10.83
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Uit de oude doos, maar nog steeds
van veel waarde!
Toevallig kreeg ik ons maandblad van februari 1960 onder ogen en
tref ik het onderstaande stukje aan.
Bijna 50 jaar geleden werd het ingezonden door de toenmalige
voorzitter van het district Schagen, dhr. Peetoom en zelfs nu nog
actueel. Leest u maar:

Sportiviteit
U bent speler met een moyenne van 3en speelt een partij met 1 ½.
Het is ook waar dat er oorzaken zijn aan te wijzen dat men de ene
keer meer caramboles maakt dan de andere keer.
Toch meen ik te moeten opmerken dat de tegenpartij te veel de
schuld krijgt van deze verschillen.
In niet één sport zijn de prestaties altijd gelijk, zo ook niet met
biljarten. Dat men tegen Jan gemakkelijker speelt dan tegen Piet, is
ook een feit. Maar dat weet men, vooral als clubgenoten.
Daarom is het niet verstandig voor je zelf en niet sportief tegenover
je tegenstander je misnoegen te uiten na de meestal verloren partij.
De geest op een clubavond of tijdens een andere wedstrijd is toch
veel meer waard dan een tijdelijke uiting van genoegdoening van je
zelf. De woorden; “Wat heb ik een slechte beginstoten gehad.”,
komen zo graag over iemands lippen.
Men heeft later, als men eerlijk hier over nadenkt, niet zo’n
genoegdoening meer. Het is veel beter als men zich afvraagt, zijn het
werkelijk niet mijn eigen tekortkomingen, dat ik zo slecht speel.
Heeft het met mijn werk vandaag ook niet zo lekker gelopen?
Als wij deze vragen stellen, ben ik vast er van overtuigd, dat men
veel minder zijn tegenstander de schuld gaat geven en dat is niet
alleen voor de winnaar maar ook voor de omstanders prettiger, maar
ook heb je weer een overwinning geboekt op je zelf!
Met de sportieve groetjes,
Jaap Bregman.
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zondag 20 april 2008

Cock van Hooff 6e op NK anker kader 38/2 1e
klasse
Op een wisselvallig toernooi om de nationale titel ankerkader 38/2 te Losser, is

Cock van Hooff als 6e geëindigd.

Na twee dagen had Cock nog altijd kans op de bronzen plak, maar in de

beslissende fase kon Cock geen vuist meer maken, waardoor hij terug zakte van de

3e naar de zesde plaats.

Des al niettemin een goede prestatie om bij de 8 beste 38/2-ers van Nederland te

behoren.

Stand na ronde 7

Naam Pnt. Carb Brt Alg.gem Part.gem H.S.

1. R. van Garderen 14 1750 72 24,30 41,66 179

2. M. v.Dopperen 12 1689 47 35,93 62,50 197

3. A. Rovers 8 1390 63 22,06 35,71 130

4. H. Woeltjes 6 1459 58 25,15 62,50 132

5. T. v. Dopperen 6 1452 67 21,67 50,00 187

6. C. van Hooff 6 1397 67 20,85 31,25 117

7. M. van Dijk 2 965 61 15,81 20,83 72

8. R. Paap 2 1112 71 15,66 16,66 100

Toernooi gemiddelde: 22,16. Hoogste serie: 197 M. van Dopperen
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Het K& K toernooi

Dit jaar is voor de 10e keer het K en K toernooi gehouden.
Even als voorgaande jaren was het weer een groot succes.
Het is een van de weinige gemengde toernooien waar de heren en
dames strijden om de eer. Gezelligheid is hier het motto.
Ook wordt er nog serieus gebiljart; als man wil je niet verliezen van
een dame en de dames doen hun uiterste best om de heren een pak
slaag te geven.
De sponsoren, Wim en Jaap hebben als van oudst, alles er aan
gedaan om het toernooi tot in de puntjes te verzorgen.
Als club mogen we trots ze zijn en we hopen dat dit toernooi nog
een lang leven is beschoren. Het leuke is, dat ook de mindere goden

bij dit toernooi aan
bod komen en de
belangstelling om
hieraan deel te nemen
is groot.

Met een lachende blik
probeert Monica haar
tegenstander te
verschalken.

Tiny, Mirry en
Henriette genieten
van de prestaties
van hun
echtgenoten.

Sixtus.
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Koelman, Klingeler Invitatie Toernooi

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over dit toernooi, en
hoe we dit als team c.q. spelers ervaren hebben. In één woord,
GRANDIOOS!
Maar dat kan ook niet anders, als Wim en Jaap, twee Bourgondiërs
zoiets opzetten, dan weet je, dat kan niet meer stuk. Heerlijke hapjes
tussendoor, koud en warm buffet, zalige broodjes, wat lekkers bij de
koffie ( zou die bakker zijn?!) en altijd goedgehumeurd. Maar wat

zouden die twee kanjers
zonder Jaap Ripke moeten!!
Alles was perfect geregeld,
daar stond Jaap niet alleen
voor. Trudi, zijn vrouw, heeft
heel wat kilometers gemaakt
dat weekend.
Ab Lenaers , Jaap en Trudi,
bedankt voor jullie tomeloze

Jaap Klingeler met z’n Gouden assistenten inzet, het was een genot om
bij jullie dit weekend gast te zijn.

En dan het biljarten er gebeurde heel veel dingen om van te genieten
in het weekend.
Obis 3 met Wim van Roon,
Bert Looijenga, Piet Karsten
en Rinus de Munnik,
eindigden als eerste en Rinus
wist zelfs al zijn partijen
(vijf) te winnen. Dit
presteerde ook Sixtus
Jorritsma, alleen zijn team,
Obis 1, eindigde als laatste.
Henk Lammers had duidelijk
niet zijn weekend, hij had de langste partij tegen Ton v/d Bos aan z’n
broek, 54 minuten!! Maar scoorde wel de hoogste serie van 32c, die
ook Kees Groenland van Bakker Assurantie haalde.
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Onder Ons 1 werd
tweede. Dit damesteam
gooide al hun charmes
in de strijd, om het die
kerels lastig te maken.
Desiree Tiekcken,
Monica Lenaers, Marian
v/d Maat en Nelleke van
Deursen, leken wel
vleugels te hebben.
Alles lukte, Monica had

Waar is Marian gebleven? de kortste partij, 16brt.
Desiree de minste poedels
(4x) Marian en Nelleke
waren mentaal niet stuk te
krijgen, een dik verdiende
tweede plaats.
Derde werd het team van
Dos uit Medemblik, onder
aanvoering van Joyce en
Siem Haakman, Jan en
Betty Breg werden heel wat Met zo’n smile kun je toch niet verliezen.

punten afgesnoept, waren wel wat wisselvallig. Siem kreeg de
hoogste serie poedels op z’n conto. (9x) Maar Betty had de meeste
poedels (30x). Obis 2 en Bakker Assurantie deelden de vierde plaats.

Wim Koelman had zaterdag niet
z’n dag, verloor zijn drie partijen
en kreeg ook nog de meeste
beurten aan zijn broek (45x) in
zijn partij tegen Wim Meyer
(Bakker Assurantie). Maar haalde
zondag goed uit en won zijn twee
partijen!

Wim zonder bril
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Nico Mongelluzzi van Obis 2
had de kortste partij 16brt. (die
hij deelde met Monica).
Jaap Klingeler is een speler die
niet te peilen valt. In zijn partij
tegen Cor Quist (Bakker
Assurantie) kreeg hij last van
zijn ogen en hij zag niks meer,

Wim met bril

de vaste verpleegster van dit
toernooi, Nelleke van Deursen,
deed oogdruppels bij Jaap in
zijn ogen terwijl hij uitgestrekt
op ’t biljart lag, waarna Jaap de
sterren van de hemel speelde en
van Cor geen spaan meer heel
liet en weer moest Nelleke
opdraven, zakdoekjes tekort Tenslotte meet Ron Wim een speciale

voor Cor, waarna ze elkaar de biljartbril aan.

hand konden schudden.

Wim en Jaap, ik
hoop dat jullie
besluiten hier
ook volgend jaar
mee door te
gaan. Wij als
spelers willen dit
voor geen goud
missen!

Cor Quist

Kijk Willem, zo moet je het doen.
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Onder toeziend oog van
Ron en z’n team wist Wim
dan ook uiteindelijk te
scoren.

Jos: “Andere kant effect
en rustig blijven.”

Nico: “Jos, je haalt me
uit m’n spel.”

“Ria, je hebt mijn vestje aan.” “Dat katje moet je met handschoenen “
aan pakken.”
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Ronde
1

Ronde
2

Ronde
3

Ronde
4

Ronde
5 Pnt

Punten
per
persoon

Obis 1
Henk Lammers 0 0 0 0 2 2

Peters Lammers 2 0 0 0 0 2

Sixtus Jorritsma 2 2 2 2 2 10

Ria Lammers 2 0 0 0 0 2

6 2 2 2 4 16

Obis 2
Ton van de Bos 2 2 1 2 0 7

Nico Mongeluzzi 0 2 2 0 0 4

Wim Koelman 0 0 0 2 2 4

Jaap Klingeler 0 0 2 0 2 4

2 4 5 4 4 19

Dos
Jan Breg 0 2 2 0 0 4

Joyce Haakman 0 2 0 2 0 4

Betty Berg 2 0 2 0 0 4

Siem Haakman 2 2 0 2 2 8

4 6 4 4 2 20

Onder Ons1
Désirée Tiecken 2 2 2 0 2 8

Monica Lenaers 2 2 2 0 2 8

Marian v. d. Maat 0 2 0 2 0 4

Nel van Deursen 0 0 2 0 0 2

4 6 6 2 4 22

Bakker Assurantie
Kees Groenland 2 0 1 2 2 7

Ron den Broeder 0 0 0 2 2 4

Wim Meijer 0 0 2 0 2 4

Cor Quist 0 2 0 2 0 4

2 2 3 6 6 19

Obis 3
Wim van Roon 0 0 0 2 0 2

Bert Looijenga 2 0 2 2 2 8

Piet Karsten 2 2 0 0 0 4

Rinus de Munnik 2 2 2 2 2 10
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6 4 4 6 4 24

Kortste partij 16 Nico Mongeluzzi

Hoogste Serie 32 Henk Lammers

Hoogste serie poedels 9 Siem Haakman

Hoogste moyenne 3,86 Kees Groenland

Meeste poedels 30 Betty Breg

Minste poedels 4

Bert Looijenga /
Désirée Tiecken /

Henk Lammers

Langste partij
Henk Lammers -
Ton van de Bos

54
Minuten

Wim Koelman -
Wim Mejjer

45
beurten
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Beste biljartvrienden,

Hier weer een berichtje van het Medemblikker team. Het beviel wel
om vorige keer in de aandacht te staan. In het boekje van vorig jaar
stond ons verhaal breed uitgemeten, dus ik dacht ik zal nu ook maar
weer een stukje sturen.

We hebben weer een mooi
weekend achter de rug.
Gezelligheid stond weer bovenaan
op het lijstje van alle deelnemers.
Iedereen is wel gemotiveerd om te
winnen, maar het is nooit met het
mes op tafel. Dat waarderen wij
ten zeerste. Natuurlijk is het leuk
om te winnen. Het is vooral

Wat kan die meid toch spelen.

belangrijk dat je plezier in je
spel hebt. Wij zijn dus ook
weer ieder jaar blij dat we
mogen komen biljarten. Ook
om te zien hoe het met iedereen
gaat na een jaar. Ze kon m’n vrouw wel zijn.

Even een woordje aan
onze sponsors van het
toernooi, Jaap en Wim.
Het zou een zonde zijn
om te stoppen met dit
gezellige toernooi. Wij
begrijpen allemaal de
beweegredenen wel.
Maar jullie hoeven het

“En wie heeft er dorst. “ toch niet alleen te doen.
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Wij biljarters zijn er
toch ook nog. Wij zijn
best bereid om wat meer
te storten in de pot.
Volgens mij zijn er ook
nog wel meer sponsors
bereid om mee te doen.
Beloof ze een bordje
met naamsvermelding,

Mensen, bukken!! komt altijd goed.
Samen moeten we ervoor zorgen
dat dit mooie toernooi blijft
bestaan. Ik heb wel gemakkelijk
kletsen, ik zit in Medemblik.
Maar als we ondersteuning
kunnen bieden, laat wat van je
horen.

En hopelijk tot volgend jaar.

Groetjes DOS
Jan & Betty
Siem en Joyce

“ Wat zijn die Medeblikkers fanatiek”
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Af en toe komt in ons blad een sponsor aan
het woord.
Dit keer heb ik Andres Bouhof benaderd
van Bouhof Horecabenodigdheden uit
Beverwijk en oud-speler van OBIS en De
Magneet.

Zoals ik al eerder aan gaf, ben je lid geweest van OBIS en van De
Magneet, Hoe oud was je dat je begon met biljarten, hoe kwam je in
contact met De Magneet en tot wanneer ben je lid geweest van onze
vereniging?

Toen ik een jaar of elf was werd ik lid van de jeugdbiljartclub De
Magneet en ben later doorgestroomd naar de senioren van OBIS.
Mijn laatste seizoen speelde ik in 2005. I.v.m. mijn drukke bestaan
was ik genoodzaakt, om te stoppen met de biljartsport

Heb je in die periode ook nog met bondswedstrijden mee gedaan, en
zo ja, wat is het mooiste resultaat dat je behaalde?

Ik heb even wat zitten nakijken betreffende mijn biljartresultaten en
deze zijn voor het belangrijkste als volgt:
- District -/ en gewestelijk kampioen 4e klasse libre seizoen 90/91
- 6e plaats Nederlands kampioenschap libre 4e klasse 90/91
- District -/ en gewestelijk kampioen 3e klasse libre seizoen 91
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- 8e plaats Nederlands kampioenschap junioren 92/93 (ik weet niet in
welke klasse dit eigenlijk was)

- Teamkampioen jeugd 92/93
- Clubkampioen 97/98 1e plaats

Zijn er nog bijzondere herinneringen, die je zijn bij gebleven?

Altijd heb ik met plezier terug gekeken over deze periode.
Zo nu en dan kom ik nog wel eens een kijkje nemen en ik blijf het
een mooie sport vinden en het blijft me boeien.

Je bent nog steeds bij de biljartsport betrokken, zij het door onze
vereniging te sponsoren, Hoe lang doe je dit al?
En ik heb begrepen dat je niet alleen onze vereniging sponsort, maar
sinds kort ook OBIS 7 in een nieuwe outfit hebt gestoken. Hoe is dat
zo gekomen?

Tijdens mijn clubmaatschap ben ik sponsor geworden van OBIS.
Wanneer precies dat weet ik niet meer.
Enige tijd geleden werd ik benaderd door Rinus de Munnik, om voor
zijn team de overhemden te sponsoren. Het leek me wel leuk idee
zo’n overhemd met mijn logo.
Ook ben ik in onderhandeling met Jeroen Beentjes en John Mol om
ook hun kaderteam te sponsoren

Heb je nooit de kriebels gehad om weer actief in de biljartsport deel
te nemen?

Sinds ik meer tijd heb, wil ik wel weer in clubverband biljarten.
Ik heb me daarom opgegeven en hoop spoedig weer op een
clubavond te kunnen deelnemen.

Nu nog wat over je bedrijf.
Ik begrijp dat je directeur bent van Bouhof Horecabenodigdheden.
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Kun je daar iets meer over vertellen?
Ben je dit bedrijf zelf begonnen, heb je het overgenomen en hoe lang
heb je hier van de leiding?

De firma Bouhof bestaat al
ongeveer 80 jaar en is
opgericht door mijn
grootvader.
Het oude pand was toen
gevestigd aan de Meerstraat
te Beverwijk.
Je kunt je voorstellen dat het
er toen heel anders aan toe
ging dan nu.

Het oude pand aan de
Meerstraat.
Sommigen van jullie kunnen dit
misschien nog wel herinneren.

Toen der tijd bracht hij de
bestellingen rond met paard
en wagen. De werkdagen
waren ook veel langer.
Het was in die tijd hard
werken om je hoofd boven
water te houden.
Gelukkig ging hij ook met
zijn tijd mee, zodat het
bedrijf door mijn vader en
oom kon worden voortgezet.
Zij zetten het beleid van hun
vader voort met moderniseren Opa Bouhof naast zijn trouwe viervoeter.

en vernieuwingen.
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Dit is het pand in de jaren ’80 aan de Lijndenweg.

Mijn neef en ik zijn van jongs af opgegroeid in het bedrijf.
Al jong gingen we mee op route en hielpen we mee in het magazijn.
Zo leerden we ook alle kanten van het bedrijf goed kennen voordat
wij de zaak overnamen.

Zo ziet het bedrijf Bouhof Horecabenodigdheden er tegenwoordig uit.

Horeca benodigdheden is een breed begrip.
Is het zo dat je, je niet alleen bezig houdt met het inrichten van
keukenapparatuur in de horeca, maar zijn er ook nog andere zaken
waar rekening mee moet worden gehouden?
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Wij leveren alle horeca
apparatuur en plaatsen het
ook, als daar om gevraagd
wordt. Uiteindelijk is de
klant koning.
Het komt ook wel voor dat
we de apparatuur moeten
verplaatsen of verhuizen en
opnieuw plaatsen.
De laatste tijd was het met
het warme weer een
gekkenhuis, omdat iedereen
tegelijk kwam voor een
ijsmachine.
Ook leveren we de
grondstoffen, die nodig zijn

Hier een kijkje in de showroom. om een eindproduct te

maken en leveren
we services op het
gebied van
reparaties.
Doordat we vele
producten in
voorraad hebben
kunnen we snel
leveren.
Zelf ben ik ook veel
op de werkvloer
aanwezig en spring
bij waar nodig is.

Een blik in het magazijn.

Zijn er nog meer verenigingen, die je steunt?
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Ik sponsor OBIS, omdat ik van jongs af aan me daar bij betrokken
voel.
Soms ontkom je er niet aan om een goede klant te sponsoren
Een voorbeeld is de voetbalvereniging FC Volendam
Nadat wij apparatuur geleverd en geplaatst hadden voor de
bestuurskamer en de kantine werd direct gevraagd of wij sponsor
wilden worden. De bedragen die bij zulke grote verenigingen dan ter
sprake komen zijn niet mals en voor je het weet zit je er contractueel
jaren aan vast.
Als zoiets voorkomt, doen wij dan in de regel een eenmalige donatie.
Wij hebben met zoveel verenigingen te maken.

Heb je als zakenman voor ons nog een tip ten aanzien van ons
sponsorbeleid?

Jullie voeren een goed beleid, We geven wat en we krijgen er wat
voor terug.
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Bericht betreffende ons clubgebouw
Ondergetekende moet helaas regelmatig constateren dat men het met
de huisreglementen niet zo nauw neemt.
Enkele voorbeelden ten aanzien van het niet nakomen van uw
verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld;

1. Het laten branden van lichten na het vrijbiljarten of na de
clubavonden, zoals de scoreborden, tafellampen, hal- of
toiletlichten.

2. De barbel de hele nacht aan laten staan.
3. Ja, zelfs de buitendeur niet afsluiten.
4. Sigarettenpeuken in de urinoirs deponeren.
5. Het urinoir volproppen met papieren handdoeken.

Bovengenoemde voorbeelden tref ik s’morgens aan bij het
schoonmaken van ONS – UW clubgebouw.

Beste biljartvrienden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van hoe wij
met ons clubgebouw omgaan! Dus ik wil u met klem vragen “zie er
op toe, dat dit voortaan tot het verleden hoort”
In de hoop en het vertrouwen op uw medewerking, ben ik van
mening dat er vanaf nu beter op deze regel wordt gelet om te
voorkomen dat ONS, te weten UW clubgebouw er altijd netjes
uitziet!!! Aan mij zal het niet liggen.
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OBIS-HypotheekVisie Heemskerk kaderteam

10-11 mei 2008: Halve finale: ongeslagen, maar toch geen plaatsing voor
het NK…

De halve finale van de kadercompetitie, het had zo mooi kunnen zijn. 2
winstpartijen van zowel Jeroen als Joop, leverden tezamen met 1
winstpartij van Vincent en Frank, 3 remises (!) op… als team dus
ongeslagen, maar 3 punten blijken niet voldoende om geplaatst te zijn voor
het NK. De eerste dag werden weinig goeie partijen gespeeld door de
aanwezige teams en ook wij konden niet echt overtuigen. 3 winstpartijen
en 5 verliespartijen waren het schamele resultaat, waardoor de kansen op
plaatsing voor het NK bijna voorbij leken. Echter geen enkel team had een
echt overtuigend resultaat neergezet, wat inhield dat plaatsing nog
mogelijk was, mits alle 4 resterende partijen werden gewonnen op de
slotdag. Het enige team wat er goed voor leek te staan was ’T Wapen/Vink
(Hommerson, van Hoeij etc.) maar die lieten het zondag collectief afweten
en eindigden zelfs als 3e.
Wat een beetje extra spanning en hoop nog kan doen. Jeroen zette het
team op het juiste spoor en opende de dag van acquit met een serie van
129. Tegenstrever Borgignons antwoordde echter met 118, maar een paar
beurten rommelen en nog een serie van 90 bleek voldoende. Na 6 beurten
was de eerste winstpartij een feit, waarna Vincent en Joop tegelijk
moesten aantreden. Vincent kwam op achterstand, maar toonde veerkracht
en won alsnog knap na 8 beurten. Joop trof in Ronny Mathijssen een
sterke tegenstander, die echter niet met de druk kon omgaan. Joop
profiteerde dankbaar en zette na 10 beurten de 3e winstpartij op het bord.
De laatste partij was voor John, maar die moest al snel buigen. Zijn
tegenstander opende van acquit met de helft van zijn benodigde
caramboles om vervolgens na slechts 6 beurten al de finish te bereiken.
Over het geheel gezien een prima slotdag voor de mannen van
Hypotheekvisie, die het eigenlijk op zaterdag hebben verzuimd 2 extra
punten te pakken. Speciale dank aan Cees Liefting, die ons als arbiter ter
zijde heeft gestaan. Onze vaste districtsarbiter Jan Lammers was nog op
vakantie toen e.e.a aan de organisatie gecommuniceerd moest worden,
maar Cees stelde zijn vrije tijd direct beschikbaar ondanks het subtropische
klimaat van de laatste dagen. Top! Ook de familie Beentjes (Kees, Elly,
Serge) bracht nog een bezoekje, evenals Jaap Ripke. Super dat er tijdens
zomerse dagen toch nog mensen zijn die de moeite nemen ruim 100km af
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te leggen. Gelukkig hebben zij daar nog een spannende slotdag
meegemaakt, waar OBIS-ers spelen, is altijd wel wat te beleven… Al met al
toch een redelijk geslaagd seizoen, waarmee we overigens afscheid nemen
van Hypotheekvisie. Bij deze uiteraard onze dank aan Bart voor de steun
tijdens de afgelopen 4 seizoenen.
Volgend seizoen starten we met nieuwe motivatie, tenue en sponsor…op
jacht naar een topklassering?
Persoonlijke resultaten t/m de halve finale

speler gesp. car. brt. moy. winst gelijk verl. pnt

Jeroen 23 5154 225 22,91 13 5 5 31

Vincent 22 3591 197 18,23 9 0 13 18

Frank 16 1813 156 11,62 11 0 5 22

Joop 17 2456 221 11,11 12 2 3 26

Martin 5 529 65 8,14 2 0 3 4

John 17 1581 244 6,48 8 1 8 17

Jeroen
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Ledenbestand op website OBIS

Alex Völker, de bouwer van onze website kwam met het volgende
verzoek. Zelf sta ik positief achter zijn zienswijze en met mij denk ik
meerdere leden. Ik kan me ook voorstellen dat er leden zijn, die
moeite met deze zienswijze hebben.
Om iedereen tegemoet te komen, komt hij met het volgende voorstel

Op de website www.bvobis.nl stonden tot voor kort de adressen van
alle leden. Eén van onze leden attendeerde ons erop dat de publicatie
van persoonsgegevens zonder toestemming officieel niet mag. Wij
hebben de adressen vervolgens van de site verwijderd. Een dergelijke
ledenlijst is in de praktijk echter best handig, en er werd ook
regelmatig gebruik van gemaakt. Wij willen deze lijst dan ook graag
weer publiceren. Om dit mogelijk te maken verzoeken wij de leden
die hun adres en telefoonnummer niet op de website vermeld willen
hebben dit kenbaar te maken aan het bestuur. Van deze leden zullen
we alleen de naam en het bondsnummer tonen. Het ledenbestand
dient dan zo te zijn beveiligd, dat alleen onze leden toegang tot dit
bestand kunnen krijgen door middel van een inlogcode.
Bedankt voor uw medewerking.

Reacties kunt u versturen naar Uw bestuurslid (pr.)
S.J. Jorritsma
Denderstraat17
1966 TD Heemskerk

Of via de E-mail: sjjorritsma@hetnet.nl

Publicatie op de website zal niet eerder plaats vinden, nadat deze
materie besproken is in de eerstkomende bestuursvergadering.
Het is daarom, voor degenen die niet met adres en
telefoonnummer op onze website wil staan belangrijk te reageren
voor 1 juli 2008.
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Wie kent hem niet binnen onze vereniging; Paul Visser, onze
materiaalman en bestuurslid, is 25 jaar lid.
Het is tijd, om hem eens in het zonnetje te zetten, omdat hij zijn
werk al geruime tijd voor de vereniging onopvallend en
geruisloos doet.
Ik vond het daarom leuk hem voor deze gelegenheid te
interviewen.

Paul, het is me vorig jaar ontgaan dat jubilaris was en ik wil je toch
nog in het zonnetje zetten.
Volgens mijn gegevens werd je lid op10 oktober 1982.
Laten we maar meteen mijn vragenlijstje afwerken.
De meeste leden kennen je wel, maar kun je, je even voorstellen voor
degenen die je nog niet kennen?

Ik ben dus Paul Visser, Geboren op 13 september1943, een van de 10
kinderen van de timmerman Jan Visser.
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Sinds 2 jaar heb ik een schat van een vriendin met 3 kleinkinderen,
die opa tegen me zeggen.

Wat doe je in het dagelijkse leven en wat heb je daarvoor gedaan?

Net als mijn vader wilde ik ook timmerman worden, waarvoor ik een
opleiding volgde.
Na mijn diensttijd begon ik samen met mijn 3 broers in 1964 een
“Doe het zelfzaak”.
In 1990 ben ik bij mijn neef Cor Zuidervaart in de woninginrichting
terecht gekomen in ben in 2005 met prepensioen gegaan.

Wat bewoog je om lid te worden van onze biljartvereniging?
Beoefende je al deze sport, zo ja, hoe ben je begonnen.

Ik ben met biljarten in dienst. Daar stond ik in de mess en restaurant.
Daar stonden 2 biljarts en met weekenddienst begon ik als
tijdverdrijf een beetje te stoten.
In 1964 kwam ik uit dienst en maakte toen zelf een biljart, met een
afmeting van 160 x 80 en een ondergrond van 10 mm dik glas.
Deze plaatste ik op de schuurzolder. Naderhand heb ik er nog 3
gemaakt, maar dan met leiplaten tot 105 x 120.
Jaren later nam ik de stap om ook in clubverband te gaan biljarten en
kwam toen terecht bij OBIS.

Heb je ook nog biljartles gehad en zo ja van wie?

In de jaren ’70 kreeg ik les van Jaap Bregman en af en toe van Giel
en J. de W.

Heb je ook nog bondswedstrijden gespeeld en wat was je mooiste
herinnering daaraan?
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Ik heb geruime tijd met bondswedstrijden mee gedaan met als
hoogtepunt een 3e plaats bij de districtsfinale 2e klas libre in 1991 bij
Kaandorp, waar ik promoveerde met een moyenne van 4.03 en een
hoogste serie van 51 !!

Je speelt op de woensdag avond, met welk gemiddelde speel je?

Ik speel op de woensdagavond met een gemiddelde van + 4.50.

Heb je wel eens een clubtoernooi gewonnen?

Ik heb 4 keer met een clubtoernooi meegedaan maar nooit gewonnen.
Ik denk dat ik te veel last van spanning heb.

Heb je nog een leuke anekdote, dat je mee maakte in de jaren dat je
lid ben. Op de oude locatie scheen het er wel eens heftig aan toe te
kunnen gaan.

Op de oude locatie werd op 30 oktober 1985 het Secura toernooi
gespeeld. Biljart 3 moest wijken voor een tribune en buiten werd een
biertent geplaatst, met o.a. Arend Potjegort, Arie Diemeer, J de W.,
Peter Sies, Aaltse, J. v.d. W, Pol en nog wat leden die nu nog lid zijn
van onze vereniging.
Tijdens het opbouwen hoorden wij een hoog gegil.
Dat is het hoge stemmetje van Jaap Bregman dachten we en
zodoende waren wij dan ook niet onder de indruk. Immers dat geluid
hoorden we wel meer.
Toen dat geluid zo’n 5 minuten aan hield, besloten we toch maar een
kijkje te nemen en wat denk je, daar lag Jaap met 3 leiplaten(375 kg)
op z’n bast.
Vlug tilden we de platen overeind en brachten we Jaap in een Simca
1000 naar de EHBO in het st. Jozefziekenhuis.
Gelukkig viel de schade mee en bleef het bij een paar blauwe
plekken op zijn gepierde bovenbeen.
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Op onze vraag: “Jaap hoe kwam de nou in hemelsnaam onder die
platen?”, gaf hij als antwoord: “Ik wilde die leiplaten even van de
muur houden , om er een tafelkleedje er overeen te hangen”.
De volgende morgen was er op een van die platen “Hier rust Jaap
Bregman” met een geschreven.
Ik weet wel een zachtere rustplaats te bedenken.

Je bent al geruime tijd bestuurslid. Hoe lang en welke functie(s) heb
je bekleed?

In 1982 werd ik lid van OBIS en kwam regelmatig op maandag
morgen even in het clubgebouw voor wat hand en spandiensten.
Op 31-08-1992 ben ik gekozen voor de functie gebouw en
materiaalbeheer.

OBIS groeit langzaam uit z’n jasje, hoe sta je tegenover uitbreiding?

Je moet met je tijd mee gaan, maar het moet ook gezellig blijven en
er moeten voldoende vrijwilligers zijn om de boel te runnen.

Wat zou je onze leden willen zeggen of toe wensen voor de komende
jaren?

Ik wens iedereen heel veel biljartplezier met optimaal materiaal.
Dit kunnen we samen alleen bereiken als we zuinig zijn op onze
spullen. Doe zoals je thuis ook gewend bent, uiteindelijk is ons home
van ons allemaal!!

M.v.Heemskerckstraat 8
1961 EB Heemskerk
tel: 0251-243644
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2e Piet Liefting Kadertoernooi seizoen 2007/2008……….

Sinds een jaar of drie, mag ik deelnemen aan het fantastische kadertoernooi
dat Jaap Ripke met vele vrijwilligers en sponsoren organiseert. Voor mij als
‘zuiderling’, maar wel als speler in kadercompetitie poule Noord West-
Nederland, zijn dit soort toernooien een echte krent in de pap van een
biljartseizoen. Aan niets ontbreekt het…….. Voor veel van jullie is dit
gewoon, maar geloof mij…….., elders in het land is het heus allemaal niet
zo gezellig en vanzelfsprekend. Mooi dat we met gelijkgestemde biljarters
tegen elkaar mogen spelen in een accommodatie als die van O.B.I.S.. ! En
wat een sfeer. Ieder z’n eigen agenda en doelstellingen, maar lekker lachen
met elkaar staat voorop. Allemaal hebben we zo onze uitschieters en
teleurstellingen te bespreken zo aan het eind van een seizoen. Heerlijk als
dat kan in zo’n toernooi met een gezellige club mensen al zeg ik het zelf.

Het biljarten loog er ook weer niet om in deze uitgave. Wat wil het ook met
in het deelnemersveld kanjers, als Beentjes, Vlieger, Van Hooff en een
Wolthuizen. De andere zijn overigens ook geen bladvulling. ! Geen haat en
nijd, maar eens lekker uithalen als je een uitdagende tegenstander treft.
Vrijdagavond volgde bijvoorbeeld een schreeuw van geluk (provoceren)
toen Vlieger een fantastische partij tegen, de te kloppen man in toernooien,
Van Hooff speelde. Zaterdag in de namiddag nog een geweldig staaltje
biljarten gezien. Ooteman en Van Hooff met beide een serie van boven
100….! En deze partij was ook gedaan na een beurt of vier. Ondertussen
liet Beentjes ook de concurrentie watertanden bij het etaleren van zijn talent
en geweldige technieken. Natuurlijk zijn er ook deelnemers die geen deuk
in een pakje boter stoten. Van de Braak en Duivenvoorde waren dit jaar de
mensen waarbij werkelijk niets uit de verf kwam.

Vlieger kwam uit de poulewedstrijden als grote favoriet. Met een
fantastisch moyenne van 28,91 in het kader 57/2 was hij, samen met Van
Hooff, in goed gezelschap van spelers die boven het aanvangsmoyenne
uitkwamen. Kitseroo speelde overigens, in tegenstelling tot jaren deelname
in diverse toernooien, verrassend sterk. Met 13,54 moyenne haalde hij bijna
het gemiddelde waarvoor hij ingedeeld was. John Mol werd de
onverwachte 3e persoon die uiteindelijk voor de titel mocht knokken. Als
“super sub” werkte hij zich stilletje en goed geconcentreerd door zijn poule
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wedstrijden heen. Ehhhh, maar dan heb ik het natuurlijk niet over zijn
‘gebruik’ en gedrag.!!!

Beentje wist in de poulewedstrijden de hoogste serie te scoren. 161
caramboles in het kader 57/2….. Pffff, dat is nog eens biljarten. Van Hooff
deed er in zijn finaleronde nog een schepje bovenop en wist een serie van
170 te maken en leek hiermee goed in vorm te raken voor zijn deelname
aan het NK 38/2 1ste klasse een weekend later.

De finale werd uiteindelijk door John Mol gewonnen en deze bedankte, met
mooie woorden, alle vrijwilligers die dit toernooi weer mogelijk hebben
gemaakt voor ons kadristen. John Mol bedankte in zijn slotwoord ook nog
even zijn oude leraar Piet Liefting en toen realiseerde we ons allemaal weer
hoe zeer we zijn aanwezigheid moeten missen. Na dit alles deelde onze
wedstrijdleider John Tiecken de persoonlijke resultaten uit, waarbij opviel
dat de deelnemers van team Kitseroo onbesproken bleven.

Als te doen gebruikelijk in de kaderwereld van Heemskerk/Beverwijk en
omstreken gingen de vrijwilligers, arbiters en spelers weer niet met lege
handen naar huis. Petje af voor Jaap Ripke die het ieder jaar weer lukt om
voldoende sponsoren te strikken om dit alles te bekostigen.

Ik vond het weer uitermate geslaagd en hopelijk kunnen we volgend jaar
voor de 3e keer een succesvol Piet Liefting toernooi meemaken.

Ronald Filippo
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OBIS 1 – De Vishoek

3-4 mei: regiofinale driebanden B1-teams

Zaterdag 3 mei werden we ’s morgens al vroeg opgehaald met de speciaal
voor dit weekend door Ab geregelde Mazda 7-zitter. Handig én gezellig om
met het hele team in 1 bolide naar zo’n finale toe te gaan. Het begin was
dan ook overtuigend, Marcel, Jeroen en John zetten al snel de eerste
wedstrijd om in een 6-0 overwinning. Helaas ging de rest van het weekend

minder voortvarend, in deze
regiofinale kwamen we toch wat
sterkere teams tegen dan we in het
district gewend zijn. Een paar
spelers die zelfs met 1,300 op de
lijst staan en derhalve 70
caramboles moeten maken……wat
ze nog lukt ook…
Dat Marcel zelfs een paar keer op
ruime achterstand kwam, hadden
we het hele seizoen eigenlijk nog
niet gezien. Appie kwam zaterdags
ook lastig uit de startblokken, wat
hij overigens zondag met 2
overwinningen weer goed maakte.
Zo hebben we allemaal wat punten
gepakt én helaas ook allemaal wat
punten laten liggen, dus ben je
geen kampioen.

In de donkere biljartzaal in Den Helder hebben we toch een gezellig
weekend gehad, wat ook wel bevorderd werd door het heerlijke 0 graden
bier uit de bevroren Heinekentap. Zeker toen duidelijk werd dat we niet
meer mee speelden om de 1e plaats (Lisse stond na dag 1 wel erg ver
voor), werd er wel gezorgd dat we weinig tekort kwamen. Ook heeft
lasergamen een heel nieuwe betekenis gekregen…..vraagt u maar aan
onze teamleider… Diverse fans hebben het Helderse weer bezocht, leuk om
te zien dat er altijd wel belangstelling is vanuit ons cluppie. Paul Visser was
zelfs op de fiets gekomen (tip voor Jos: geen benzinevergoeding dus, maar
misschien wél bandenslijtage ??)!
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Speciale dank aan het adres van de sponsor, Leon was er de hele zondag
bij en
heeft
nog
een
leuke
bijdra
ge
gelev

erd en dan doel ik niet alleen op de goochelshow aan de bar.
Helaas kwamen we uiteindelijk niet verder dan een 6e plaats, toch wel een
behoorlijk stuk lager dan we vooraf op gehoopt hadden. Geen Nieuwegein
dus dit seizoen, volgend jaar weer opnieuw proberen…
Oja, Concordia uit Lisse werd kampioen, helemaal verdiend overigens…

Persoonlijke resultaten:

Jeroen

Speler Part. Car. Brt. Moy. H.S. Punten %car

Marcel Versluis 5 239 258 0,926 12 4 86,9%

Jeroen Beentjes 4 135 166 0,813 6 5 96,4%

Ab Lenaers 4 156 227 0,687 7 4 86,7%

Piet v.d. Meij 4 140 225 0,622 6 3 87,5%

John Tiecken 4 123 203 0,606 7 4 87,9%
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Regiofinale C4 klasse te Lisse.

Zaterdag 24 en 25 mei werd deze finale gehouden bij de
biljartvereniging ‘Het Hart van Lisse’. We moesten wel vroeg uit de
veren, omdat we 9.15 aanwezig moesten zijn. Voor Wim de Vries
was dat een grote opgave, daar hij ‘s nachts om 3.00 thuis kam van
een bruiloft. Dit kwam dan ook in uitdrukking bij z’n spel.
Hij was die dag onze eerste man omdat Jos moest werken en zij niet
gelijktijdig mogen spelen. De eerste dag gingen we matig van start.
Alleen Piet wist al zijn partijen te winnen.
Toch stonden we na de eerste dag op de 4e plaats en waren er nog
kansen om als 2e te eindigen.
De 2e dag stond er een volledig ander, daar ons team uit 8 personen
bestaat en we allen de gelegenheid kregen om te spelen.
Het motto van Rinus het mogen spelen komt op de 1e plaats is
belangrijker dan winnen kwam dan ook uit.
Voor ons als team was het dan ook een geweldige ervaring om dit te
mogen mee maken, vooral we in ogenschouw nemen dat ons team dit
jaar voor het eerst met de competitie deelnam.
Volgend jaar zal het dan ook moeten gebeuren.
Rinus heeft voor ons team een sponsor aangetrokken en die mogen
we niet teleur stellen.
We bedanken de trouwe supporters van OBIS die de moeite namen
om ons aan te moedigen.
Verder bedanken wij ‘Hart van Lisse’ voor hun gastvrijheid.
Een klein minpuntje moet ik aan de organisatie wel toevoegen.
Men wilde zo snel mogelijk en soepel het toernooi laten verlopen.
Dat lukte dan ook, maar men vergat een lunchpauze in te voegen,
zodat het gebeurde, dat ik moest spelen met een uitsmijter op m’n
schoot.Verder verliep alles perfect
Over de gespeelde wedstrijden hoef ik niet in te gaan, daar ik de
cijfertje uit gebreid laat spreken

Sixtus.
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Persoonlijke resutaten.

Tegen: Duin A Het Hart
van Lisse 3

Te
maken Car. Brt. Moy. H.S

W. de Vries 65 59 21 2,80 14 0

P. Fatels 53 53 26 2,03 12 2

S. Jorritsma 47 44 31 1,41 6 0

R. de Munnik 44 41 43 0,95 4 0
Tegen: Duin B Het Hart

van Lisse 2

W. de Vries 65 47 34 1,38 11 0

P. Fatels 53 53 26 2,03 15 2

S. Jorritsma 47 30 26 1,15 10 0

R. de Munnik 44 41 37 1,10 5 0

Tegen: NWN A DRE

W. de Vries 65 64 41 1,56 7 0

P. Fatels 53 53 37 1,43 8 2

S. Jorritsma 47 47 33 1,42 6 2

R. de Munnik 44 44 37 1,18 6 2

Tegen: NWN B DNO '86

J. Roekens 75 75 28 2,67 9 2

G. Bruins 47 47 26 1,80 9 2

C. den Dunnen 38 29 31 0,93 4 0

C. Tromp 35 23 28 0,82 5 0

Tegen: WF A De Sport

J. Roekens 75 60 31 1,93 17 0

G. Bruins 47 37 34 1,08 5 0

C. den Dunnen 38 38 28 1,35 7 2

C. Tromp 35 35 26 1,34 5 2

Tegen: WF B CIOS 1

J. Roekens 75 75 13 5,76 18 2

G. Bruins 47 15 21 0,71 3 0

C. den Dunnen 38 24 31 0,77 3 0

C. Tromp 35 31 33 0,93 6 0

Tegen: Z-W DHC 4

W. de Vries 65 63 29 2,17 10 0

P. Fatels 53 53 35 1,51 6 2

S. Jorritsma 47 44 42 1,04 10 0

R. de Munnik 44 44 29 1,51 6 2
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Te
Individueel

maken Gemaakt Beurten H.s. Moy. Pnt.

W. de Vries 260 233 125 14 1,86 0

P. Fatels 212 212 124 15 1,70 8

S. Jorritsma 188 165 132 10 1,25 2

R. de Munnik 176 170 146 6 1,16 4

J. Roekens 225 210 72 18 2,91 4

G. Bruins 141 99 81 9 1,22 2

C. den Dunnen 114 91 90 7 1,01 2

C. Tromp 105 89 87 6 1,02 2

Stand
Regionale competitie C4

Seizoen 2007/2008

District Gesp Pnt
Te
maken Gem. Brt. Perc.

1. Duin A Hart van Lisse 3 28 37 1456 1402 847 96,29%

2. NWN B DNO '86 28 37 1220 1143 769 93,68%

3. WF A De Sport 28 34 1589 1438 896 90,49%

4. WF B CIOS 1 28 26 1583 1278 782 80,73%

5. Alk OBIS 28 24 1421 1269 857 89,30%

6. Z-W DHC 4 28 24 1418 1195 896 84,27%

7. Duin B Hart van Lisse 2 28 24 1211 965 837 79,68%

8. NWN A DRE 28 18 1229 983 906 79,98%



54

Wesley de Wildt 2e bij nationale
titelstrijd

Glanerburg (vlakbij Enschede), 8 en 9 maart 2008

Nederlands Kampioenschap Libre 2e klasse jeugd, een
zinderende ontknoping met een belangrijke rol voor Wesley de
Wildt!
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Na zaterdag stond Rowin Jansen bovenaan met als enige 6 mp uit 3
wedstrijden. De nummers 2 t/m 5 hadden 4 punten en nummer 6
stond met 2 punten.
Op zondag moest Wesley zijn eerste partij tegen de koploper en die
won Wesley.

Zo was de spanning volledig terug in dit kampioenschap van
Nederland. Bij de prijsuitreiking werd later door een arbiter een
terechte pluim uitgedeeld naar Rowin omdat hij de arbiter zei dat hij
touché had gemaakt en daarna, met de ballen in een mooie positie
achterlatend, ging zitten. Hij zat overigens op dat moment tegen
Wesley totaal niet in de wedstrijd en kon geen deuk in een pakje
boter slaan. De spanning was hem teveel geworden. Zijn
lichaamstaal (o.a. zwaaien en stampen met de keu) sprak boekdelen.

Rowin Jansen bleef dus op 6 punten staan met daarachter 5 jongens
op 4 punten. De laatste ronde waren er nog volop kanshebbers en
werd eerst de partij tussen Dirk van Buren en Richard de Jong
gespeeld en die won de plaatselijke favoriet en lid van de
organiserende vereniging b.v. E.G.B. Glanerbrug, Richard. de Jong.
Hij eindigde op 6 punten met een algemeen gemiddelde van 4,75.

Rond kwart over 2 werden de finale partijen opgezet en moest
Rowin Jansen tegen Frank
Hommeling en moest Wesley de strijd aanbinden tegen Eylor de
Boer (zaterdagnacht hadden ze het nog zeer gezellig gehad in het
uitgaanscentrum van Enschede).

Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde. Frank
Hommeling (op dat moment 4,83 alg. gem.) begon met een serie van
33, tweede beurt een nul en toen weer een serie van 29 om
vervolgens de partij in de 4e beurt met een schitterende serie van 38
uit te maken!
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De gelijkmakende beurt voor Rowin Jansen was een verplicht
nummer want hij was zwaar aangeslagen en kwam niet verder dan 2
puntjes. Frank Hommeling behaalde daarmee de nationale titel met
een prachtig gemiddelde van 6 want Wesley, die met een algemeen
gemiddelde van 5 stond te spelen, had in zijn laatste partij beduidend
meer beurten nodig.
De strijd ging gelijk op maar na 15 beurten had Wesley een

behoorlijk gat geslagen: 80 om 60 caramboles. De partij werd door
Wesley in 18 beurten gewonnen, goed voor een geweldige 2e plaats
waar Wesley heel trots op mag zijn!

Eindstand

En zo klonk even na vieren voor de beste drie jeugdspelers van
Nederland Libre 2e klasse het Wilhelmus, gespeeld door de
plaatselijke harmonie . Wesley kijkt samen met zijn moeder terug op
een geweldig sportief maar zeker ook een gezellig biljartweekend!

plaats naam vereniging pnt Car brt moy hs p.m

1 F. Hammering Groene Ridders 6 400 66 6.06 38 25.0

2 W. de Wildt OBIS/De Magneet 6 445 87 5.11 31 6.25

3 R. de Jong E.G.B 6 480 101 4.75 50 7.69

4 R. Jansen Nooit Gedacht 6 387 98 3.94 32 5,88

5 D van Buren Rio Bar 4 381 87 4.37 46 8.33

6 E. de Boer Bv. De Jal 2 406 113 3.59 33 3.57
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B-Team OBIS-de Magneet regiokampioen

zondag 4 mei 2008 Team De Magneet Regio kampioen West-
Nederland afdeling Noord!!

Dekampioenen na hetbehalen van de titel.

Het team van OBIS/De
Magneet is zaterdag 3 mei
2008 in Biljartcentrum
Purmerend regiokampioen
geworden in de finale
Landcompetitie jeugd. Het
team onder leiding van
Patrick Verduin en met
Rick Sinkeldam en Patrick
Lenaers had even veel

De deelnemende teams. wedstrijdpunten als Jong
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Cultura 31 (Andijk), maar op basis van het percentage caramboles
ging De Magneet ervan door met de titel! Dit hebben ze gelijk met
hun begeleiders gevierd in shoarmazaak Caϊro te Beverwijk

Op 7 en 8 juni 2008 doet het team
van De Magneet (misschien is
dan ook Boyd van der Meij van
de partij die 3 mei een
voetbaltoernooi had in Drenthe)
mee aan de nationale finale
landscompetitie jeugd in
Zevenbergen ( bij Breda,

ongeveer 130 km van
Heemskerk).
Jongens, OBIS/De Magneet is
trots op jullie, klasse gedaan!!
Heel veel succes en plezier in
Zevenbergen!
Namens OBIS/De Magneet,
Frank Sinkeldam

Eindstand vrijdagavond jeugd 23-05-2008

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

1 Arenthals, T 9 23 121 205 0,59 6 1,00 96,03 126,48

2 Lenaers, P 10 19 294 289 1,01 10 1,52 91,87 95,37

3 Sinkeldam, R 10 15 475 267 1,77 16 2,66 84,82 95,30

4 Verduin, P 11 15 558 363 1,53 11 2,15 90,58 82,35

5 Witkamp, J 8 13 135 216 0,62 4 1,00 84,37 93,75

6 Dunnen den, R 5 11 204 136 1,50 13 1,80 90,66 100,00

7 Marrelo van, T 6 11 167 147 1,13 10 1,75 79,52 97,38

8 Smit, R 7 10 229 179 1,27 10 1,80 86,09 101,00

9 Wildt de, W 9 10 963 245 3,93 31 5,90 82,30 90,70

10 Meij van der, B 8 7 247 226 1,09 8 2,05 79,16 84,06

11 Wezepoel, P 8 6 140 210 0,66 4 0,96 72,91 83,33

12 Lenaers, J 7 0 304 171 1,77 20 0,00 51,09 62,74
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Indeling speeldagen:
* Indien er gèèn wedstrijden, noch andere activiteiten in het gebouw
plaatsvinden, georganiseerd door of met medeweten van het bestuur!

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

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

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

Dinsdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

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

Woensdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

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

Donderdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

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

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

Zaterdagocht.
Vrij biljarten
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagmid.
Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaaar)

Zondagocht.-
Middag

Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaar)


