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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 Mascagnistraat 56 

  �: 0251-201821  1962 TG Heemskerk 

 

Penningmeester: J. Scheffer, Jos  C.v. 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 
                       Jeugd- en wedstrijdleiding: Bert Looyenga en Wim van Roon 

                 
Begeleiders en/of trainers: Frank Sinkeldam, Ab Tappel , Wim van Roon   
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Op het moment dat ik dit schrijf ziet de wereld er buiten wit uit van de 

eerste sneeuw die dit jaar over ons land valt. 

Voordat we er dus erg in hebben is het biljartseizoen dus al in volle 

gang en naderen de kerstdagen alweer. 

Het Joop Schouws knock-out toernooi wordt binnenkort gespeeld en 

de belangstelling is hopelijk weer groot. 

Het is toch een toernooi dat inmiddels een traditie is binnen onze club 

en ervoor zorgt dat alle leden elkaar tegen kunnen komen in de 

onderlinge wedstrijden. 

Verder werden we geconfronteerd met het opzeggen van Frank als 

jeugdleider wat we uiteraard zeer vervelend vonden maar volledig 

begrepen. 

Monica Lenaers die Frank al hielp heeft sinds de ziekte van Frank de 

honneurs volledig waargenomen waar we haar zeer dankbaar voor 

zijn. 

Dit noodzaakte ons als bestuur om met spoed op zoek te gaan naar 

nieuwe jeugdleiders welke we wilden vinden onder onze leden. 

Middels een schrijven aan het publicatiebord en bezoekjes aan de 

clubavond hebben we dit onder de aandacht gebracht. 

Binnen zeer korte termijn meldde Bert Looyenga en Wim van Roon 

zich die dit op zich wilde nemen zodat de jeugd verder kon waarbij 

Erica Verduin zich bereid toonde om de heren te helpen met hand en 

span diensten achter de bar. 

We zijn zeer blij dat we op korte termijn nieuwe mensen hebben 

gevonden die met veel enthousiasme dit inmiddels aan het doen zijn. 
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De reacties horend van leden en ouders gaat ze dit goed af wat voor 

hen en ons leuk om te horen is. 

Van het sportieve front kan ik u het volgende melden. 

Jeroen Beentjes wist het clubkampioenschap op zijn naam te schrijven 

wat gezien zijn vorm toch wel verrassend genoemd mag worden. 

Robin Smit werd bij de jeugd districtskampioen 5
e
 klasse wat een 

mooie prestatie is. 

Succes in de regio finale Robin en we blijven je volgen. 

Joop Roelands is tijdens het NK knap als 4
e
 geëindigd en dat mag met 

recht knap genoemd worden ondanks het net gemiste podium. 

Verder zijn er diverse leden actief geweest tijdens meerdere finales 

maar zijn aansprekende resultaten tot nu toe uit gebleven helaas. 

Begin december wordt bij OBIS het districtskampioenschap 2
e
 klasse 

libre gehouden waar Nico Mongoluzzi en Henk Lammers zich voor 

geplaatst hebben.  

Het woensdagavondlid Jan Hans v/d Berg die heeft zich daar ook voor 

geplaatst ware het niet onder de vlag van Onder Ons in Castricum. 

Hopelijk wordt het net zoals alle toernooien bij OBIS weer een 

sportief en gezellig toernooi. 

Verder kan ik u nog melden dat een lid van onze vereniging vond dat 

er nieuwe hangers voor de jassen moesten komen en hij sponsorde dit 

uit eigen zak. 

Een leuk initiatief wat ik u niet wilde onthouden ondanks dat deze 

persoon niet met naam en toe naam genoemd wilde worden 

Ook hebben we als bestuur het contract verlengt van onze 

accommodatie en wel met 5 jaar.. 

In de jaarvergadering zullen we verder ingaan op de consequenties 

hiervan. 

Inmiddels naderen we ons 45 jarig bestaan als club en zoals jullie allen 

inmiddels wel weten gaan we dat vieren met de leden op 10 januari. 

We willen er een gezellige avond van maken waarin ik u allen 

uiteraard wel zal verwelkomen maar we verder liever niet aan 

toespraken of andere dingen zullen doen zodat we meer de tijd voor 

een gezellige babbel hebben. 
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Dan rest mij u verder zeer prettige kerstdagen te wensen en een fijn 

uiteinde! 

 

John Mol 

Voorzitter 
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Een woordje van de redactie 
 

Nu er weer volop wordt gebiljart,is er 

ook weer het nodige te melden. 
Niet alleen de sportieve prestaties van 

onze leden, maar ook op 

sponsorgebied.  

Er zijn een drietal nieuwe gezichten 

die de komende tijd onze vereniging 

steunen, nadat enkele sponsors hun 

contract niet meer hadden verlengd. 

Gelukkig is het sponsoraantal niet 

terug gelopen. 

Laat ik deze even aan u voorstellen. 

 

Allereerst Chris Duin Herenmode 

uit Beverwijk. Bij velen van ons 

bekend, doordat hij diverse team 

hun outfit heeft verzorgd. Ook is hij bij diverse leden bekend omdat 

hij voor elke maat een ruime collectie aan kleding heeft. 

 

Bougondisch Livestyle, bij ons misschien 

nog niet zo bekend. 

Dit jonge bedrijf met als eigenaar Rene 

Koelman, zoon van onze Bank Koelman 

heeft een speciaalzaak en importbedrijf 

van wijn en kaas. Tevens is hij affineur 

Meer hierover vindt u in de column een sponsor aan het woord. 

 

Parre wonen,Verf & Wand een begrip 

in Heemskerk Ik hoop dat ik de 

volgende editie meer over dit bedrijf 

kan vermelden in de column een 

sponsor aan het woord. 
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Verder hoop ik in ons 45 jarig jubileumjaar nog enige terugblikken te 

kunnen doen uit de oude doos.  

De voorzitter heeft in zijn voorwoord al uitgebreid over behalen van 

deze mijlpaal iets gezegd, zodat ik niet in herhaling wil vallen. 

 

Sixtus. 
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DINSDAG 9 DECEMBER 2008 

19:00 - 23:00 UUR:  DISTRICTSFINALE 2E KLASSE LIBRE  (4 tafels)  

WOENSDAG 10 DECEMBER 2008 

19:00 - 23:00 UUR:  DISTRICTSFINALE 2E KLASSE LIBRE  (4 tafels)  

DONDERDAG 11 DECEMBER 2008 

19:00 - 23:00 UUR:  DISTRICTSFINALE 2E KLASSE LIBRE  (4 tafels)  

ZATERDAG 13 DECEMBER 2008 

13:00 - 17:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN 4E KLASSE JEUGD  

(4 tafels)  

ZONDAG 14 DECEMBER 2008 

13:00 - 17:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN 4E KLASSE JEUGD  

(4 tafels)  

MAANDAG 15 DECEMBER 2008 

19:00 - 23:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN BANDSTOTEN 4E KLASSE  

(3 tafels)  

ZATERDAG 20 DECEMBER 2008 

13:00 - 17:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN BANDSTOTEN 4E KLASSE  

(3 tafels)  

MAANDAG 22 DECEMBER 2008 

19:30 - 23:30 UUR:  TEAM OBIS 6 BOUHOF HORECA- DE STILLE 

KRACHT 4  (2 tafels)  

19:30 - 23:30 UUR:  2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

ZATERDAG 27 DECEMBER 2008 

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS 1 DE VISHOEK  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS HB CARS/ VD POEL  (2 tafels)  

ZATERDAG 3 JANUARI 2009 

2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM FLORA FLOWER---HB CARS /VD POEL  

(2 tafels)  
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ZONDAG 4 JANUARI 2009 

11:00 - 15:00 UUR:  TOPTEAM JEUGD PEARLE - OBIS / DE 

MAGNEET  (4 tafels)  

MAANDAG 5 JANUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - BV VELSEN  

(2 tafels)  

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS-BOUHOF HORECA KADERTEAM - DE 

VRIES JUW.1  (2 tafels)  

MAANDAG 12 JANUARI 2009 

19:30 - 23:30 UUR:  TEAM OBIS 2 - DE MUSKETIERS  (2 tafels)  

19:30 - 23:30 UUR:  OBIS 5 - DE BAND 3  (2 tafels)  

ZATERDAG 17 JANUARI 2009 

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS 6 BOUHOF HORECA- 

HEERHUGOWAARD 8  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS HB CARS/ VD POEL  (2 tafels)  

MAANDAG 19 JANUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN BANDSTOTEN 3E KLASSE  

(3 tafels)  

ZATERDAG 24 JANUARI 2009 

13:00 - 17:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN BANDSTOTEN 3E KLASSE  

(3 tafels)  

MAANDAG 26 JANUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  TEAM OBIS 6 BOUHOF HORECAN- DE BAND  

(2 tafels)  

19:30 - 23:30 UUR:  OBIS 5 - DVO 4  (2 tafels)  

ZATERDAG 31 JANUARI 2009 

2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS FLORA FLOWER  (2 tafels)  

ZONDAG 1 FEBRUARI 200911:00 - 15:00 UUR:  TOPTEAM JEUGD 

PEARLE - OBIS / DE MAGNEET  (4 tafels)  

MAANDAG 2 FEBRUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS-BOUHOF HORECA KADERTEAM - CLUB 70 

/ BEEKMAN  (2 tafels)  

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - MUSKETIERS / 

NHB  (2 tafels)  

VRIJDAG 6 FEBRUARI 2009 

19:00 - 23:30 UUR:  PLUMBER 3BANDEN TOERNOOI  (4 tafels)  
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ZATERDAG 7 FEBRUARI 2009 

10:00 - 23:30 UUR:  PLUMBER 3BANDEN TOERNOOI  (4 tafels)  

ZONDAG 8 FEBRUARI 2009 

10:00 - 18:00 UUR:  PLUMBER 3BANDEN TOERNOOI  (4 tafels)  

MAANDAG 9 FEBRUARI 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - KITSEROO 

SPEELAUTOMATEN  (2 tafels)  

19:30 - 23:30 UUR:  OBIS 5 - EXCELSIOR 2  (2 tafels)  

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2009 

11:00 - 17:00 UUR:  NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN 1E KLASSE 

JEUGD  (4 tafels)  

ZONDAG 15 FEBRUARI 2009 

11:00 - 17:00 UUR:  NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN 1E KLASSE 

JEUGD  (4 tafels)  

MAANDAG 16 FEBRUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS-BOUHOF HORECA KADERTEAM - OBIS 

PEARLE KADERTEAM  (2 tafels)  

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS 2 - ONDERNEMING 1  (2 tafels)  

ZATERDAG 21 FEBRUARI 2009 

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS 1 DE VISHOEK  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

MAANDAG 23 FEBRUARI 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS-BOUHOF HORECA KADERTEAM - 

KITSEROO SPEELAUTOMATEN  (2 tafels)  

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - DE VRIES JUW.2  

(2 tafels)  

MAANDAG 2 MAART 2009 

19:30 - 23:30 UUR:  OBIS 5 - DE BAND 4  (2 tafels)  

19:30 - 23:30 UUR:  2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

ZATERDAG 7 MAART 2009 

13:00 - 17:30 UUR:  TEAM OBIS 1 DE VISHOEK  (2 tafels)  

13:00 - 17:30 UUR:  2 TAFELS VRIJ  (2 tafels)  

MAANDAG 16 MAART 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBIS-BOUHOF HORECA KADERTEAM - BV 

RAPPEL  (2 tafels)  

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - BEEMSTER  

(2 tafels)  
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ZATERDAG 21 MAART 2009 

10:00 - 23:00 UUR:  K3 KADER TOERNOOI  (4 tafels)  

ZONDAG 22 MAART 2009 

10:00 - 18:00 UUR:  K3 KADER TOERNOOI  (4 tafels)  

MAANDAG 30 MAART 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  OBISBOUHOF HORECA KADERTEAM - 

ONDERNEMING  (2 tafels)  

19:30 - 23:00 UUR:  OBIS PEARLE KADERTEAM - FRIENDS & CO  

(2 tafels)  

VRIJDAG 17 APRIL 2009 

19:00 - 23:30 UUR:  P. LIEFTING KADERTOERNOOI  (4 tafels)  

ZATERDAG 18 APRIL 2009 

10:00 - 23:30 UUR:  P. LIEFTING KADERTOERNOOI  (4 tafels)  

ZONDAG 19 APRIL 2009 

10:00 - 18:00 UUR:  P. LIEFTING KADERTOERNOOI  (4 tafels) 

 

DE SPEELDAGEN VOOR HET K&K TOERNOOI ZIJN IN DEZE 

AGENDA NOG NIET OPGENOMEN. 
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Beste leden van O.B.I.SBeste leden van O.B.I.SBeste leden van O.B.I.SBeste leden van O.B.I.S    

 
Mogen wij als bestuur het volgende even onder de aandacht brengen. 

 

Wij hebben in een jaarvergadering afgesproken dat het vrij biljarten 

niet eerder dan 09.30 uur mag aanvangen. 

Wij willen dit even opfrissen omdat het met name door wat nieuwe 

O.B.I.S leden wordt overtreden. Zij zijn waarschijnlijk niet op de 

hoogte van deze regel en moeten hier dus even op worden 

geattendeerd. 

 

Deze regel is ontstaan omdat onze interieurverzorger de gelegenheid 

moet hebben om ons gebouw schoon te maken. Het is vervelend als hij 

voor de voeten wordt gelopen door leden die aan het biljarten zijn.  

 

Wij zijn er allemaal bij gebaat als ons gebouw er weer fris en schoon 

bij ligt.  

Wil u er even rekening mee houden. 

 

Het bestuur. 
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19-10-2008 

WEDEROM PODIUMPLAATSEN BIJ 3E LEEN SPRANGERS 

DRIEBANDEN TOERNOOI. 

 

 
 

Op het derde Leen Sprangers toernooi driebanden bij vereniging 

Onder Ons in Beverwijk, heeft Marcel Versluis voor de tweede keer 

beslag weten te leggen op de titel op de grote tafel. 

In een zinderende finale wist hij remise te spelen tegen Rob 

Spiernburg, maar omdat Jan Viskil zijn partij verloor werd hij toch de 

terechte kampioen door middel van zijn hoge gemiddelde. 

  

Verdedigend kampioen Ab Lenaers werd dit keer 5e. Wel wist hij 

knap 7 punten te vergaren. 

Voor het derde achtereenvolgende jaar dus een winnaar van OBIS op 

de grote tafel. 

  

Op de kleine tafel wist Piet van der Meij toch knap derde te worden in 

een 20 koppig deelnemersveld. 

John Tiecken werd knap vijfde. 

Verdedigend kampioen Jeroen Beentjes kwam dit jaar niet verder dan 

de 20e !!!! en laatste plek. 

Desalnietemin speelde hij wel met veruit het hoogste gemiddelde, 

maar hij moest gewoonweg te veel caremboles, die hij aan zijn sterke 

optreden van vorig jaar had te danken. 
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                                                                                             31-10-2008 

FINALE 3E KLASSE LIBRE 

 

Piet Karsten en Bert Looyenga zijn als 4e en 5e geëindigd bij de finale 

3e klasse libre , beide hadden 8 punten behaald. 

 

D-Finale Libre 3e klas 

Eindstand 31-10-2008 

 Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy 
% 

Car 

% 

Moy 

1 P.v/d Weert 7 13 560 239 2,34 13 2,96 100,00 101,17 

2 H.v/d Veer 7 9 535 232 2,39 14 3,33 98,54 100,46 

3 R.Steenbakker 7 8 514 212 2,42 20 3,80 96,45 106,39 

4 P.Karsten 7 8 500 219 2,28 12 3,33 87,50 97,43 

5 B.Looijenga 7 8 485 227 2,13 11 3,07 84,37 73,53 

6 L.Westmaas 7 4 435 212 2,05 18 3,07 81,87 97,69 

7 L.Klijn 7 4 467 213 2,03 17 2,85 80,62 102,83 

8 N.de Groot 7 2 477 242 1,97 18 2,58 84,37 89,02 
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19-10-2008 

 

Op het NK 38-2 in Biddinghuizen is Joop Roelands net naast het 

podium beland. 

In de halve eindstrijd en in de partij om de derde en vierde plaats 

moest Joop net het onderspit delven. 

  

Jaap Ripke werd verdienstelijk zesde, wat uiteraard ook een prima 

prestatie is. 

 

EINDSTAND NK 38-2  

 
Pl. Naam Vereniging mp Car. Brt. Moy. H.S P. 

Moy. 

1 J. v. Dijk DOS 12 993 104 9.54 48 12.50 

2 K. Jong Horna 10 939 67 14.10 99 30.00 

3 J. Kieftenbeld Zandweer 10 1009 80 12.61 85 21.42 

4 J. Roelands OBIS 8 914 84 10.88 62 18.75 

5 R. Kroder Bv. Club 70 8 656 52 12.61 66 30.00 

6 J. Ripke OBIS 6 701 62 11.30 76 15.00 

7 J. Huizinga Onder Ons 6 666 60 11.10 69 16.66 

8 F.v.d.Luijtgaarden Bv. Welsevaart 6 638 63 10.12 68 16.66 

9 C. Waal Push and win 6 723 86 8.40 48 12.50 

10 M. Sangen Bc. Maarland 4 637 58 10.98 81 21.45 

11 A. Ruiter Tokoloco 4 554 56 9.89 85 15.00 

12 F. Bergers Musketiers 2 458 43 10.65 64 15.00 

13 D. Kind Bv. De Plas 2 531 65 8.16 63 8.82 

14 T. Wolters Kot 50 2 489 60 8.15 76 12.50 

15 H. v. Heumen Bv. De Markt 2 509 42 7.06 46 9.37 

16 B Reedijk Posthoorn 0 408 70 5.82 85  
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Uitslag Districts-finale   3Band   1e Klasse 

          mp car brt moy P-moy hs 

1 H. Lutgerink LR   11 207 313 0,661 0,789 5 

2 P. v/d Meij OB   10 201 307 0,654 0,833 6 

3 F. Dröge HE   8 174 289 0,602 0,833 7 

4 R. van Riesen LR   7 189 299 0,632 1,034 6 

5 M. Hoogland AK   6 198 309 0,640 0,731 5 

6 A. Deen LR   6 177 328 0,539 0,666 5 

7 E. Baltus SK   4 164 302 0,543 0,857 4 

8 J. Roekens OB   4 163 303 0,537 0,810 4 

    Naar de regio; H. Lutgerink         

    reserve; F. Droge         
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                                                                                Maart 1948 
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Jan Deen en zijn vrouw Neel waren op 25 september 50 jaar gehuwd. 

Leon Wezepoel, plaatsvervangend wedstrijdleider voor Jaap Wijte 

zette Jan op z’n clubavond even in het zonnetje.  

Hij vond het een hele prestatie dat Neel het zolang met Jan heeft 

uitgehouden. 

 

Als commentaar hierop zei Jan: Als je genoeg hobby’s hebt, blijft er 

weinig tijd over om ruzie te maken.” 
 

Ook het bestuur en de maandag middag stonden even stil bij dit 

gedenkwaardige feit en het gouden echtpaar ontving een leuke attentie. 

 

Dankwoordje;  
 

Hierbij wil ik en uiteraard ook namens mijn vrouw, het bestuur van 

OBIS , de maandagmiddagcub en de donderdagavondclub bedanken 

voor de leuke attentie die wij mochten ontvangen. 

 

Jan en Neel Deen. 
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Clubfinale  2008… 
 

 
De nieuwe kampioen in uiterste concentratie 

 
9-10-11 en 14 september was het weer zover, de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Defending champion Leon Wezepoel mocht gaan 
etaleren of hij zijn verrassend goeie prestaties tijdens de vorige editie kon 
evenaren. Het liep even anders…slechts een 9e plek deze keer… Maar goed, 
het toernooi… Geen paniek, er volgt nu geen opsomming van alle 
partijen…ten eerste omdat dat meestal niet het leukste is om te lezen, ten 
tweede omdat ik alleen maar de eindrangschikking voor me heb liggen… Zelf 
begon ik matig, al een paar maanden weinig tot niet gekaderd en dat was te 
merken. Na dag 1 al 2 verliespartijen en eigenlijk al het motto: eens kijken 
wie ik nu nog aan de titel kan helpen… Vervolgens begon iedereen van 
iedereen te verliezen en hadden we bijna tot het einde toe 6 kanshebbers! 
En dat terwijl je als librespeler nooit van kaderspelers zou kunnen winnen… 
De kampioen is dan wel kadrist…maar de enige andere kadrist in deze editie 
is pas terug te vinden op de 8e plaats… Het was na 2x Siem Mol en 1x Leon 
overigens reeds 4 jaar geleden dat er een kadrist met de beker naar huis 
ging…dus zeg nooit nooit… Maar goed, voor de mensen die zich 
aangesproken voelen: feliciteer de winnaar gewoon even, ook al vind je dat 
de hele wereld tegen de lagere spelers is…sportiviteit is een mooi iets… 
Misschien is het een idee om een verzoek in te dienen bij het bestuur om 
kadristen te weren uit de OBIS-toernooien…al hebben jullie wel de halve 
woensdagavond als bestuur gekozen...☺ dus dat zal weinig kans hebben… 
Maar even serieus, power to the people, dus we zien constructieve 
oplossingen gaarne tegemoet… Maar geen geklaag erover svp, er zijn nu 
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eenmaal grote niveauverschillen binnen de club en echt waar…ooit was dat 
juist de charme van de clubfinale en het knock-out toernooi etc…… 
 
Warm was het in ieder geval wel! Het rookterras was echt het meest geliefde 
plekje, ook onder diverse niet-rokers (o.a. ondergetekende), simpelweg 
vanwege het heerlijke klimaat buiten de deur.  
Na de zeer korte donderdagavond (21.10u klaar… Raarrrrr…) werd het 
duidelijk dat er nog 3 echte titelkandidaten waren, Jeroen, Piet en Rinus. 
Door het wisselvallige verloop van de partijen moesten deze 3 matadoren 
echter niet meer tegen elkaar spelen. Gevolg: alledrie de heren wonnen de 
laatste 2 partijen, waardoor de eindstand bleef zoals die op donderdag al op 
het bord hing. 
Toevalligerwijs speelden de nieuwe en de uittredend kampioen in de laatste 
ronde tegen elkaar, met afgetekende cijfers (8 brt: 250-9) werd er duidelijk 
wie de bokaal mee naar huis mocht nemen… al staat ie nog steeds in het 
clubgebouw ☺. 
Eervolle vermelding dan nog: Frank Sinkeldam was er tóch bij, ondanks zijn 
revalidatie en alle beslommeringen van dien. Ook al is het niveau dan niet 
wat je van jezelf verwacht Frenkie, toch het toernooi helemaal uitgespeeld. 
Geen onvertogen woord, “gewoon” je stinkende best doen en tussen je 
biljartmaatjes aanwezig zijn. Hulde!  
Zo, mijn verplichting richting de PR-man weer volbracht…nog een paar 
stukjes te verzamelen en we hebben weer een mooi clubblad op de mat…! 
 
Eindstand: 

Nr Naam Punten Car. Brt. Moy Serie 
1 Jeroen Beentjes 14 2190 135 16,22 116 
2 Piet Karsten 13 409 207 1,97 13 
3 Rinus de Munnik 13 255 221 1,15 8 
4 Wim van Roon 10 724 212 3,41 18 
5 Jan Lammers 10 309 203 1,52 12 
6 Sixtus Jorritsma 9 287 192 1,49 13 
7 Kees Beentjes 8 647 224 2,88 19 
8 John Mol 7 975 189 5,15 38 
9 Leon Wezepoel 6 306 183 1,67 13 
10 Frank Sinkeldam 0 843 224 3,76 36 

 
Jeroen 
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Een collage van het clubkampioenschap  
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Ook OBIS 6 heeft een sponsor 

 

 
v.l.n.r. Jos Roekens, Sixtus Jorritsma, Willem de Vries, Gerardus Bruins 

Cees Tromp, Rinus de Munnik, Piet Fatels en Cees den Dunnen. 

 

Na  de 2 kaderteams het topteam van de jeugd en OBIS 1, 3 en  4, 

heeft ook OBIS 6 een sponsor. 

De leden van dit team zijn door Andres Bouhof van het gelijknamige 

bedrijf Bouhof Horecabenodigdheden in een nieuwe out-fitt gestoken. 

Evenals  de andere gesponsorde teams zal ook dit team onder de 

sponsornaam opereren. En wel als OBIS/Bouhof in de C4 klasse. 

 

Vorig jaar speelde dit team voor het eerst mee in deze teamcompetitie 

en wist zich tot ieders verbazing te plaatsen voor de regiofinale, waar 

zij uiteindelijk 5
e
 werden. 

Dit jaar willen zij deze prestatie zeker verbeteren, in ieder geval gaan 

zij er dan ook voor. 

Tijdens de wedstrijden komt het team met 4 spelers uit. 
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Omdat er 4 spelers zijn die ploegendienst lopen, heeft men gekozen 

voor een brede bezetting, zodat er altijd en team klaar staat. 

 

Andres Bouhof is geen onbekende van deze biljartvereniging. 

Hij werd als 11jarige lid bij de jeugdbiljartclubDe Magneet en 

stroomde op zijn 18
e
 door naar de senioren van OBIS. 

Door zijn drukke bestaan was hij in 2005 genoodzaakt om zijn keu op 

te bergen en te stoppen. 

Altijd heeft hij met plezier terug gekeken over deze periode en kwam 

regelmatig nog wel even langs om een kijkje nemen op de club. 

Doch dit was niet voor lange duur, want inmiddels is hij dit seisoen 

weer lid geworden van zijn biljartclub en het sponsoren van een 

biljartteam zag hij dan ook meteen wel zitten. 
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Onze overige gesponsorde Teams 

 
Team OBIS 1 De Vishoek 

Speelt in de B1 klasse 
3 banden klein 

 

v.l.n.r. 

De sponsor:  

Leon Kijk in de Vegte,  

Ab Lenaers,  

John Tiecken, 

Marcel Versluis, 

Piet van de Meij, 

Jeroen Beentjes. 

 
 

Team OBIS 3 Flora flower 
Speelt in de C2 Klasse libre  

 

v.l.n.r. 

Jos Limmen, 

Nico Mongelluzzi, 

Henk Lammers, 

Ben Looyenga sr. 

Jesus Perez Sanches staat 

nog niet op de foto. 

 

 

 

Team 

OBIS 4 hb cars v/d Poel 

speelt in de C2 Klasse libre 

  

v.l.n.r. 

Bert Looyenga jr., 

Piet Karsten, 

Arnon Mantel, 

Willem Van Roon, 

Ben Lammers, 
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Het Topteam van  

OBIS/De Magneet wordt 

gesponsord door Pearle 

Opticiens en speelt in de 

landelijke competitie. 

 

Het Team bestaande uit 

Wesley de Wildt,  Robin 

Bastiaan,  Ferry Jong en 

Jeffrey Lenears poseert hier 

bij de ezel van Heemskerk. 

 

 

 

Helaas was ik  niet in het bezit van de recente foto’s van OBIS/Paerle 

kaderteam en OBIS/Bouhof kaderteam. Deze beide teams spelen in de 

Nationale competitie en hoop de foto’s van hen op een later tijdstip te 

kunnen publiseren. 

Dit geld ook voor de teams  die nog geen kleding-sponsor hebben n.l.: 

Het West-Friese kaderteam 

OBIS 2, dit team speelt in de C1 klasse. 

OBIS 5, dit team speelt in de C3 klasse. 
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OBIS HB Occasions team in de bovenste regionen  

 

Ten tijde van dit schrijven hebben we net de domper tegen de 

Onderneming verwerkt ; 4-4 tegen de rode lantaarndrager mag 

eigenlijk niet voorkomen. We zakken hiermee naar de 2e plaats, 

overigens nog steeds op gelijke hoogte met Kitseroo uit Haarlem en 

het sterke Beemsterkaas uit Alkmaar. Laatstgenoemd team is volgens 

mij titelkandidaat nummer een, een sterk team "in de breedte". 

de stand per 20/11/08:  

1 Beemster      9            12         46 - 26     

2 OBIS - HB Occasions           8                   10         35 - 29      

3 Kitseroo Speelautomaten      7                9         30 - 26      

4 Club'70 / BeekmanHPL      7                8         30 - 26      

5 OBIS - Bouhof Horeca       8                8         30 - 34      

Na een aanvankelijk moeilijke start met vele gelijke spelen wisten we 

na partij 5 door een overwinning de felbegeerde koppositie in te 

nemen.  

En toen ging Jaap genieten van een welverdiende 3 weken durende 

vakantie. .......Jaap naar Bali en wij balen..... 

De partij erna tegen de Rappel wisten we het net nog te mannen en 

ternauwernood een 6-2 overwinning te behalen, de partijen erna ga je 

merken hoe kwetsbaar je feitelijk bent met een 5 mans bezetting 

(Sluissie , waar ben je........????). Je bent eenvoudig weg niet in de 

mogelijkheid om een speler die even uit vorm is binnen het team een 

OBIS 
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wedstrijd rust te geven. Verlies tegen Beemsterkaas (6-2)  en een 

gelijk spel tegen de Onderneming waren het gevolg.  

En om dan maar direct door te gaan op spelersniveau: 

Marcel Merbis maakt dit seizoen zijn debuut voor ons team. Na een 

trainingskamp in Lisse waren de verwachtingen hoog gespannen. Na 

een aanvankelijk goed debuut tegen Kitseroo (verlies met 14 

moyenne), werd het spel eigenlijk steeds wat minder met wel als 

dieptepunt zijn laatste partij die hij overigens wel won in 24 beurten. 

Zeg maar: de onzekerheid slaat een beetje toe. Marcel speelde tot op 

heden 5 partijen en won er jammer genoeg maar 1. Moyenne tot op 

heden 8,20. Te laag, maar wij wachten het rustig af...Marcel moet veel 

beter kunnen dan dat hij tot op heden heeft laten zien. 

Ronald Filippo is ook niet in goede doen. Ronald begint zijn partij 

altijd door te zeggen "die pakken we wel even", maar staat er na de 

partij toch te  te vaak te beduusd bij. Kampte met een persoonlijke 

crisis, maar is deze naar verluidt weer "zo goed als te boven". Of dit de 

reden is geweest van zijn toch niet al te sterke spel zal altijd een 

vraagteken blijven. Partijen in 18 beurten 68 caramboles en 24 beurten 

198 caramboles zijn moyennes waar je niet graag mee thuis komt. 

Misschien dat Ronald  zich zo af en toe teveel vastklampt aan 

de techniek. Wellicht moet hij deze eens laten varen en dan maar met 

zijn tanden op elkaar voor de winst gaan. Een mooi voorbeeld hiervan 

is zijn partij tegen Cristel Willemse....in de 24e beurt op 2 caramboles 

voor het einde ( en ook de beurt ervoor) koos Ronald  voor een 

technische oplossing i.p.v. te gaan voor de laatste paar caramboles en 

die heerlijke 2 punten. Ook in de partij tegen Mike Hofland strandde 

Ronald vlak voor de deur....Jammer maar helaas niets aan te doen, we 

doen het tenslotte allemaal op de manier die je zelf het beste lijkt. 

 Ronald heeft tot op heden 6 partijen gespeeld en heeft er 2 gewonnen, 

moyenne ruim 12. 

Cock van Hoof en Pieter zijn wel in goede doen. Cock wist zijn eerste 

6 partijen winnend af te sluiten en was een ware puntenpakker voor 

het team. Op Cock kon je rekenen v.w.b. de 2 punten. Zeer fraaie 

partij was die tegen Peter Boelhouwer. Iedereen dacht dat Cock de 
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partij in een beurt uit ging maken, doch door een oponthoud van de 

andere tafel werd hij gestoord in zijn ritme en ging een betrekkelijk 

eenvoudige losse band jammerlijk mis op 191. In de 3e beurt maakte 

Cock de partij toch nog zeer fraai uit. Verder won Cock 3 partijen in 

11 beurten en twee in 8. De laatste twee partijen stokt de motor wat. 

Verlies tegen Piet v.d. Geest in 7 beurten (30) en tegen Ruud Daas in 9 

beurten (143) maken van hem ook geen vaste winnaar meer. Cock 

kennende zal hij snel weer zijn winstpartijtjes gaan maken. Cock heeft 

tot op heden alle partijen gespeeld en er 6 gewonnen, moyenne ruim 

21. 

Pieter Adrichem speelt t.o.v. het vorig jaar stukken beter. Hij heeft ook 

- net als Cock- alle partijen meegedaan en heeft slechts een partij 

verloren. De laatste partijen verlopen iets minder sterk dan die aan het 

begin van het seizoen, hopelijk zet deze trend zich niet voort. Alle 

partijen gingen binnen 10 beurten uit; eenmaal 5, 3 maal 6, 2 maal 7, 8 

en 9. Moyenne exact 40,-. 

Jaap Ripke speelde zoals gezegd de laatste 3 partijen niet mee 

vanwege een vakantie. De eerste 3 partijen verliepen niet zo best voor 

Jaap. Hij treft het ook niet erg, telkens gaan zijn tegenstanders met 

grote series in de beginfase er vandoor (o.a. Korenstra, Baranic en 

Ketels). Na een aantal keren ga je je daaraan  toch ergeren waarom dat 

nou precies weer tegen jou gebeurt. Jaap zat soms te koken op zijn 

stoel......Dat is toch een van de redenen dat Jaap zijn eerste 3 partijen 

niet in goede doen was en dze dan ook verloor. In de laatste twee 

zagen we het herstel en deze werden dan ook gewonnen. Jaap speelde 

er dus 5 en won er twee. Moyenne 8,20, maar dat gaat zeker nog 

omhoog. 
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Reactie van de redactie : 
 

Het is U misschien opgevallen dat onder het hoofd van het Pearle-

team OBIS – HB Occasion team is vermeld. 

Voor de KNBB staat dit team ingeschreven als OBIS-Pearle team. 

Pearle is nog gewoon sponsor, maar het team heeft nog 2 nieuwe 

sponsors extra weten aan te trekken. 

Afgesproken is, dat HB – Occasions de eerste helft van de competitie 

het team sponsort, zodat het team  dan ook onder die naam naar buiten 

treedt. 

De 2
e
 helft wordt dan het estafettestokje overgedragen aan Autoservice 

Van der Poel en wordt er naar buiten getreden onder deze naam. 

Mocht U in de media van dit team de nodige verslagen lezen, weet u 

hoe het een en ander in elkaar steekt. 

 

 

KWALITEIT STAAT VOOROP

E
E
R
L
I
J
K
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Een half seizoen kadercompetitie in een notendop… 
We begonnen natuurlijk al “gehandicapt” doordat we met slechts 5 spelers 
aan konden treden. Zoals algemeen bekend is, is Frank al geruime tijd 
uitgeschakeld. Alle overige teamleden hebben echter afgesproken om zoveel 
mogelijk hun best te doen om de privé en werkagenda’s af te stemmen op 
de te spelen wedstrijden en tot zover is dat prima gegaan.  
Een flitsende start (zijn we niet gewend, we beginnen meestal met een paar 
nederlagen) en fier aan kop tot eind oktober.  
Helaas verloren we vervolgens 3 keer op rij, wat meteen een enorme 
duikeling op de ranglijst betekende. Alle teams laten tegenwoordig wel hier 
en daar punten liggen, waardoor ook halverwege de competitie de 
verschillen erg klein zijn. De laatste 2 wedstrijden werden gelukkig wel weer 
gewonnen, waardoor het verschil met de nummer 1 na 10 ontmoetingen 
slechts 2 punten is. Alles is dus nog mogelijk! 
Voor wedstrijdverslagen, kijk eens op:  
www.bvobis.nl -> teams -> kaderteam Bouhof 
 

OBIS 
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Het is altijd gebruikelijk geweest om een stukje te maken van 

sponsors, die al geruime tijd onze vereniging steunen. 

Dit keer maak ik een uitzondering en zet ik een nieuwkomer in het 

zonnetje, en wel Rene Koelman , importeur van kaas en wijn, 

genaamd “Bourgondisch Lifestyle”. 

 
Rene, OBIS is blij, dat je bereid bent, om ons de komende tijd te 

sponsoren. Kun je, je even voorstellen?  

 

Mijn naam is René Koelman, 

ik ben 34 jaar en woon samen 

met Latif Elmessoussi 

Van beroep ben ik kaas-

/wijnimporteur en affineur. 

 
Een foto van Rene in zijn 

speciaalzaak aan de Plantage te 

Beverwijk. 

 

Zoals ik begrijp, kom je uit een familie, waar diverse personen bij onze 

club biljarten. Ik denk aan je vader en je oom Wim, die al ruim 40 jaar 

lid zijn bij ons en je neef Sjon. 

Hebben zij het biljarten, jou ook met de paplepel bijgebracht? Stoot je 

af en toe ook wel eens een balletje? 

 

Vroeger werden wij vaak meegenomen naar wedstrijden (nog in het 

oude pand aan de Willem van Velsenstraat), maar daar zijn wij 

helemaal uitgerookt, dus het leek mij niet verstandig om door te gaan 

met biljarten. Wel heb ik daar mijn eerste schenkervaring opgedaan 
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achter de bar,  en deze ervaring kan ik nu weer mooi gebruiken voor 

het schenken van wijn in combinatie met de kaas. 

Af en toe stoot ik ook wel eens een balletje,maar dan wel de 

verkeerde. 

 

Heb je ook nog een leuke herinnering die in je opkomt als je vader 

moest biljarten? Daarbij denk ik aan de partijen die je vader tegen z’n 

familie speelde. 

Wie van de 3 is de slechtste verliezer? 

 

Leuke herinneringen als vader moet biljarten,  

Die partijen waren altijd lastig. Omdat ik mijn vader niet wilde 

afvallen en mijn ook oom niet , omdat die toen mijn werkgever was, 

zat ik dus tussen twee vuren in. Nu ben ik onafhankelijk. Maar het 

blijft moeilijk om te kiezen. Ik heb ze de vraag toegelegd en na mijn 

weten is Sjon de beste tegen zijn verlies kan, maar ik heb nog geen 

gebak gezien, nog geen kopie 

nalatenschap gezien, dus ik hou 

het er maar op dat de senioren 

de slechtste verliezers zijn. 

Mijn vader heeft tijdens de 

wedstrijd de meeste praatjes en 

ik heb vernomen dat mijn oom      

tijdens het laatste K&K 

toernooi   

een speciale biljartbril liet            Hier wordt door opticien Den Broeder  

aanmeten om maar niet te              een speciale biljartbril aangemeten 

verliezen.                                      

 

Nu nog wat over je bedrijf ,ik denk dat daar genoeg over te vertellen 

is.  

Ik heb begrepen dat je al geruime tijd werkzaam was in de kaas, 

voordat je,je eigen bedrijf enkele jaren geleden startte, kun je hier wat 

meer over vertellen? 
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Na de Hotelschool ben ik kort 

werkzaam geweest in de horeca 

maar na een slechte ervaring ben ik 

bij mijn oom in de kaas 

terechtgekomen en heb 7 jaar voor 

hem gewerkt, waaronder 3 jaar in 

Parijs. Daar heb ik Nederlandse 

kaas verkocht en buitenlandse kaas 

ingekocht en hier kwam ik in 

aanraking met de beste affineurs en 

werd ik besmet met het 

affinagevirus. Na mijn periode in 

Parijs ben ik nog 5 jaar werkzaam 

geweest bij Lindenhoff, hier ben ik 

bedrijfsleider geweest en heb ik de 

kaasafdeling en de kaasexport 

opgezet en leverden wij aan de 

toprestaurants in Nederland. 
In de zaak vindt U een uitgebreide       
Naast mijn werk importeerde ik 

sortering van kaas en kwaliteitswijn.     zelf ook reeds wijnen. Sinds  

                                                        

september 2006 hebben wij ons volledig 

gericht op Bourgondisch Lifestyle met het 

importeren en affineren van kazen in een 

winkelpand op de Plantage in Beverwijk.  

 

Wat betekent affineur van kaas, ik denk 

dat weinig lezers weten wat dit in houdt. 

 

Affineren is het rijpen van kazen, het op 

het hoogtepunt brengen van de kazen en 

op het juiste moment aan de consument 

aanbieden. Dit doen wij door middel van  
                                                                                   Een van de bijzondere kazen 
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kazen onder te verdelen in diverse rijpingsruimtes met verschillende 

temperaturen en luchtvochtigheden. Elk type kaas heeft zo zijn eigen 

behandeling. Soms wassen wij de kazen en keren deze met regelmaat. 

Zodat de kaas er ten eerste mooi uitziet, lekker ruikt en uitmuntend 

smaakt. Wij importeren onze kazen zo dicht mogelijk bij de boer 

vandaan vanuit o.a.: Frankrijk, Italië, Engeland en Zwitserland. En 

leveren onze kazen en wijnen aan exclusieve horeca en aan 

particulieren. 

 

Het is me bekend, dat je ook langs de weg timmert met organiseren 

van kaas- en wijnproeverijen. 

Persoonlijk lijkt me het ook leuk dit eens te organiseren bij onze 

vereniging. ( kun je dan ook uitleggen hoe dit in z’n werk gaat en wat 

het inhoud? Voor de meesten is dit een nieuwe ervaring. 

Sta je hier ook open voor?) 

 

Proeverijen zijn voor ons ontzettend belangrijk om mensen een 

complete kaas- en wijnbeleving te geven. De juiste combinatie is niet 

altijd standaard “Kaas en 

Port”, er zijn veel 

aangenamere en 

interessantere combinaties te 

vinden. Dit brengen wij over 

op de mensen via proeverijen 

en wij zouden het bijzonder 

leuk vinden om in 2009 een 

proeverij voor OBIS en hun 

partners Bij een goed glas wijn 

met de juiste kaas          te organiseren en zullen hier erbij is het smullen 

geblazen.                             binnenkort op terugkomen. 

 

Gezegde: 

Hij leeft als een Bourgondier.  
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Nadat dhr. Koelman te kennen had gegeven dat hij het wel leuk vond 

om een proeverij bij OBIS te houden, heb ik contact met hem 

opgenomen. 

Ik wilde weten wat dit precies moest voorstellen. 

Hij gaf te kennen dat hij dit regelmatig doet voor bedrijven en succes 

is verzekerd. 

In tegenstelling met een eenvoudige wijnproeverij waar je alleen van 

diverse soorten wijn een heel klein beetje kan proeven wordt dit op z’n  

Bourgondisch gehouden, wat inhoudt dat er begonnen wordt met een 

aperitief van een mousserende wijn. 

Daarna worden er 6 kwaliteitswijnen geserveerd met bij elke wijn 2 

soorten passende kaas. 

Hierbij wordt dan uitleg gegeven over de te serveren producten. 

Dit geheel is een avondvullend programma. 

Voor de OBIS-leden en hun partner heeft hij voorgestel deze proeverij 

te organiseren voor een gereduceerde prijs à € 17,50 p.p. bij een 

minimum deelname van 20 personen of meer.  

Hij stelde voor indien er bij de vereniging voldoende interesse is, om 

dit te houden in de maand februari.  

 

Degenen die gebruik willen maken van dit voorstel kunnen zich bij 

mij opgeven. 

Dit kunt u doen via mijn E-mail: sjjorritsma@ hetnet.nl 

En u kunt ook uw verzoek schriftelijk indienen in de gele postbus in 

de hal naast de voordeur.  

Ik verzoek u wel dit tijdig aan mij kenbaar te maken en liefst voor 10 

januari, zodat ik tijdig een afspraak met dhr. Koelman kan maken en 

hij ook weet om hoeveel personen het gaat. 

 

Sixtus Jorritsma. 
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Joop Schouws memorial 2008… 
 

25-26-27-29 en 30 oktober was 
het weer zover, het jaarlijkse 
knock-out toernooi om de Joop 
Schouws memorial. Defending 
champion Siem Mol mocht gaan 
etaleren of hij zijn goeie prestaties 
van de vorige editie kon evenaren. 
Het liep even anders…hij vond zijn 
Waterloo al op donderdag deze 
keer… Maar goed, het toernooi… 
Geen paniek, er volgt nu geen 
opsomming van alle partijen…ten 
eerste omdat dat meestal niet het 
leukste is om te lezen, ten tweede 

De Winnaar geflankeerd door plaats-  omdat ik alleen maar de eindrang  
vervanger van W v Roon en de              schikking voor me heb liggen ….             
nestor van dit stel Jan Sinnige.              Alle kaderspelers lagen er na de 
                                         2e ronde al uit, op één na.  
En dat terwijl je als librespeler nooit van kaderspelers zou 
kunnen winnen… De kampioen is dan wel kadrist…maar de 
overige andere kadristen in 
deze editie waren op 
donderdag al klaar… Het 
was overigens reeds 4 jaar 
geleden dat er een kadrist 
met de beker naar huis 
ging…dus zeg nooit nooit… 
Maar goed, voor de mensen 
die zich aangesproken 
voelen: feliciteer de winnaar 
gewoon even, ook al vind je    Henny Schouws huldigt de winnaar. 
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dat de hele wereld tegen de lagere spelers is…sportiviteit is een 
mooi iets… Misschien is 
het een idee om een 
verzoek in te dienen bij 
het bestuur om kadristen 
te weren uit de OBIS-
toernooien…al hebben 
jullie wel de halve 
woensdagavond als  
bestuur gekozen...☺ dus 

De familie Schouws was ook dit jaar present.        dat zal 
weinig kans hebben… 
Maar even serieus, 
power to the people, dus 
we zien constructieve 
oplossingen gaarne 
tegemoet… Maar geen 
geklaag erover svp, er 
zijn nu eenmaal grote 
niveauverschillen binnen 
de club en echt 
waar…ooit was dat juist      Hellup!!!!! 
de charme van de clubfinale en het knock-out toernooi etc…… 
Zo, mijn verplichting richting de PR-man weer volbracht (met 
minimale inspanning…toegegeven…)… 
 Met de groeten van de nu al 4-voudig Knock-Out kampioen  
 

KO Toernooi 2008 
 

Einduitslag:    

1 Jeroen Beentjes  5 Cees Tromp 

2 Wim van Roon  6 Jos Limmen 

3 Jan Sinnige  7 Henk Welboren sr. 

4 Hein van de Laan  8 Wim van Weert 
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Voor de Statistieken de overige uitslagen k-o. 
 

uitgeschakeld in de eerste ronde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats Naam Car % 

60 J. Scheffer 31,6 % 

59 P. Visser 42,0 % 

58 W. de Wildt 45,9 % 

57 D. Offman 46,0 % 

56 G. van Kordenoordt 50,0 % 

55 P. Limmen 51,7 % 

54 B. Koelman 54,8 % 

53 J.H. Berg 56,8 % 

52 P. Karsten 57,1 % 

51 P. van de Meij 58,7 % 

50 A. Jager 60,0 % 

49 M. Smit 68,0 % 

48 W. Koelman 69,8 % 

47 B. Lammers 72,5 % 

46 C. Welp 73,5 % 

45 J.Lammers 75,0 % 

44 Sj. Reuzenaar 77,5 % 

43 N. Mongelluzzi 79,7 % 

42 V. Veldt 80,0 % 

41 R. de Munnik 81,2 % 

40 Jh. Mol 81,4 % 

39 W. Pettinga 84,3 % 

38 C. Mol 86,2 % 

37 P. Fetels 87,5 % 

36 C. de Heer 88,8 % 

35 B. Looyenga jr. 91,0 % 

34 J. Keus 92,4 % 

33 K. Beentjes 94,6 % 

 H van de Laan beste verliezer 

Gaat door naar de volgende ronde 

96,0 % 
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Uitgeschakeld in de 2
e
 ronde 

 
Plaats Naam Car % 

32 H. Welboren jr 33,3 % 

31 S. Jorritsma 34,3 % 

30 R. Bart 34,4 % 

29 M. Versluis 35,2 % 

28 W. de Vries 55,3 % 

27 W. van Tunen 66,0 % 

26 H. Lammers 70,8 % 

25 T. Glorie 72,4 % 

24 C. Liefting 73,3 % 

23 M. Guldemond 82,3 % 

22 B. Beentjes 87, 8 % 

21 G. Bruins 88,3 % 

20 J. Castricum 90,4% 

19 P. Snijders 91,6 % 

18 R. de Ruijter 97,5 % 

17 S. Mol 98,5 % 

 

 

Uitgeschakeld in de 3
e
 ronde 

 
Plaats Naam Car % 

16 J de Wildt 29,4 % 

15 A. Mantel 29,5 % 

14 D. Smit 34,6 % 

13 J.Perez Sanches 50,5 % 

12 A. Bouhof 59,4 % 

11 B. Looenga sr. 58,9 % 

10 Sj. Koelman 92,0 % 

9 L. Wezepoel 97,6 % 
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT:   15 februari  2009 

EN WEL OP DE VOLGENDE WIJZE: 

 

*IN DE GELE KOPIJBAK IN DE HAL VAN ONS CLUBGEBOUW. 

*OF: MAILEN:   sjjorritsma@hetnet.nl 

*OF: PER DISKETTE OF CD-ROM (IN DE GELE KOPIJBAK) 

*OF: PERSOONLIJK OVERHANDIGEN. 

*OF NAAR:  S.J. JORRITSMA 

                     DENDERSTRAAT 17 

                     1966 TD HEEMSKERK 
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Een demonstratie van Mej. L. Schier bijna 100 jaar geleden in café d’ IJsbreeker aan 

de Weesperzijde te Amsterdam 

Boven achter v.l.n.r. M. Waag en H. Keizer. Daarvoor C.B. Koopman. 

 In militair costuum J. v. Olst 

 

Een korte toelichting bij de foto……….. 

Mej. L. Schier is op de foto ca. 30 jaar oud. Er is weinig over haar 

bekend. Zij was een Zeeuwse uit Middelburg en dochter van een 

caféhouder. 

Bij eerdere informatie speelde zij voor ons het vrij onbekende 

kaderspel 21/2 met een vrij middenvak, toen 73 cm. 

Haar moyenne was om en nabij 15.00!!! Een voor die tijd een 

formidabel gemiddelde. 

Bekijk de foto eens aandachtig en zie de zware uitvoering van het 

biljart, de nostalgische verlichting boven het biljart en niet te vergeten 

de kleding van de toeschouwers en het tenue van 

Mej Schier. ( deze foto dateert uit 1910.) 

 

J. Bregman. 
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11-10-2008     ROBIN SMIT KAMPIOEN 5E KLASSE JEUGD 

 

Robin Smit is op overtuigende wijze kampioen geworden in de 

districtsfinale 5e klasse bij de jeugd. 

Met een moyenne van 1.70, waar 1.25 promotie betekende, was hij 

veruit de sterkste in het 4-koppig deelnemersveld. 

  

Patrick Lenaers legde beslag op de tweede plaats, die nu ook uitkomt 

in de regiofinale, omdat Robin daarvoor te hoog speelde. 

Boyd van der Meij completeerde het podium met een derde plaats. 

  

Robin van harte gefeliciteerd, en Patrick veel succes bij de Regio. 

 
 

Magneetnieuws in vogelvlucht: 
 

Hierbij een kort bericht vanuit de jeugdbiljartvereniging "de Magneet". 

 

Vanaf begin oktober is er een nieuw jeugdbegeleidingsteam. 

Aangezien Frank Sinkeldam als jeugdleider stopte. 

Frank bedankt voor alles wat je voor de jeugd hebt gedaan, echter het 

biljarten gaat door. 

 

Nu zijn Wim van Roon en Bert Looijenga momenteel de begeleiders 

van de jeugd daarbij ondersteund door Erica Verduin en natuurlijk niet 



 46 

te vergeten de trainer dhr. Tappel. 

 

Biljarten is sport echter biljarten moet ook plezier zijn en dat is het 

idee op de vrijdagavond. We spelen onze competitie en sommige 

speler hebben ook voorwedstrijden en districtfinales gespeeld. 

Jochem, Boyd en Patrick Lenearts hebben finales gespeeld. Echter 

konden geen bekers  naar Heemskerk worden meegenomen.  

 

Op 13 & 14 december is er in ons eigen clubgebouw een finale 4e klas 

libre waaraan Rick Sinkeldam, Rick den Dunnen en Robin Smit 

meedoen. Uiteraard is iedereen hierbij uitgenodigd om het 

jeugdspektakel te bekijken en aan te moedigen. 

 

Eind november hebben we een Sinterklaasavond gehad met vele 

cadeaus en een leuk spel met dobbelstenen. Kijk dit is de jeugd en dit 

is biljarten en plezier 

want de ideeën voor 

een gezellige 

kerstavond zijn er 

alweer. 

Gezellige maand 

december, het 

vrijdagavondteam. 
 

Op de foto de gehele jeugd, 

Erica, Wim,  

dhr Tappel en Sinterklaas 

mocht de foto nemen. 
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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) 


