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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 EE Heemskerk 

 

Penningmeester: J. Scheffer, Jos  Jan Ligthartstraat 607 

� 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:, Ab Tappel , Wim van Roon en  Bert Looyenga  
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De vakanties zijn alweer ten einde en het nieuwe seizoen staat voor 

de deur. 

Ik begin mijn voorwoord dit keer met de trieste mededeling dat we 

afscheid hebben moeten nemen van Sjaak Reuzenaar en Toon de 

Boer. 

Iedereen wist en kon helaas zien dat Sjaak hard achteruit ging. 

Desondanks heeft Sjaak tot op het laatst geprobeerd om op de club te 

komen.  

Nog maar zeer kort geleden kregen we het bericht dat Toon was 

overleden. 

Dit was voor iedereen in de vereniging wel een grote verrassing daar 

we dit niet hadden aan zien komen. 

Toon werd wel wat minder qua gezondheid, maar speelde en hielp 

nog vol overgave op de woensdag- en vrijdagmiddag en ook op 

donderdagavond speelde hij ook zijn partijtje mee in de competitie. 

We weten dat we allemaal ouder worden en dat we deze vervelende 

dingen mee maken, maar het zal nooit gaan wennen en dat weten we 

ook. 

Van dit trieste nieuws is het altijd lastig om over te schakelen naar de 

dingen van alledag die in onze vereniging gebeuren maar het zal toch 

moeten. 

Op sportief gebied heeft het OBIS-Bouhof kaderteam het Nederlands 

Kampioenschap gespeeld en hierin een knappe 5
e
 plaats behaald. 

Voor de meeste in het team was het de eerste keer dat ze hierin 

mochten spelen. 



 4 

De ervaring die dit jaar is opgedaan gaat er hopelijk voor zorgen dat 

er volgend jaar een nog beter resultaat behaald zal worden. 

De mannen van het libre team van OBIS-Bouhof behaalden ook de 

finale en daar werd met het zeer grote team helaas de laatste plaats 

behaald. 

Ondanks de teleurstelling daar mag het een grootse prestatie 

genoemd worden dat het NK behaald is, dit gebeurt je n.l. niet snel. 

Verder zal er voor het eerst sinds vele jaren een NK voor senioren 

worden gespeeld binnen onze vereniging en wel het Extra Klasse 

libre. 

Op 16,17 en 18 Oktober zullen 8 personen strijden om de 

Nederlandse titel. 

Ik verwacht dat vele leden zullen komen kijken hoe deze leden de 

strijd aan zullen binden om de 250 caramboles te maken iedere partij. 

Hier zullen zeker spelers in zitten die het “serie american” goed 

beheersen en daardoor series boven de 100 of zelfs 200 zullen 

maken! 

Het vergt als bestuur een hoop organisatie maar het zet onze club wel 

op de kaart en we zullen er dan ook voor gaan om ons visitekaartje af 

te geven. 

In September zullen we ook onze clubfinale gaan spelen en hopelijk 

komen jullie je club genoten bekijken die dit behaald hebben. 

Verder wens in een ieder een prettige seizoenstart en een goede 

feestweek voor diegene die daar van houden!!! 

 

John Mol 

Voorzitter  BV OBIS 
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Een woordje van de redactie  

 
Dit jaar hebben we afscheid 

moeten nemen van twee leden van 

de donderdagavondclub, die helaas 

zijn overleden 

Allereerst Sjaak Reuzenaar die in 

april, na een langdurig gevecht 

tegen zijn ziekte de strijd 

uiteindelijk moest opgeven en 

sinds kort geheel onverwachts 

Toon de Boer. 

Beide leden waren al jaren lang lid 

op deze avond en als 

donderdagavondlid mag ik stellen dat Sjaak en Toon door hun 

optreden een bijzondere plaats hadden verworven op deze avond. 

Zij zullen nog lange tijd in onze gedachte aanwezig zijn en het is dan 

ook niet verwonderlijk, dat in deze uitgave de nodige aandacht aan 

hen wordt besteed. 

In de zomer maanden is het voor mij meestal wat rustig wat betreft 

het verzamelen van kopij, daar de competitie stil staat en de meeste 

bondswedstrijden zijn gespeeld. 

Toch zijn er enige hoogtepunten te vermelden van de diverse teams 

en de traditionele toernooien. 

Verder had u nog de notulen van de afgelopen jaarvergadering 

tegoed. 

Ik wens U allen veel leesplezier en een prettig en sportief nieuw 

biljartseizoen toe. 

Sixtus.  
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Sjaak Reuzenaar 

 
Wie kent Sjaak niet? 

 
Hij leefde met iedereen mee. 

Zelf hoorde je hem nooit klagen.  
Tijdens zijn ziekte liet hij zelden verstek gaan. 

Hij hield van zijn sport en wilde dat zo lang mogelijk uit 
oefenen. 

 
Hij was een trouw lid op de donderdagavond. 

Op de maandag middag was hij wedstrijdleider totdat hij 
niet meer kon. 

Ook op de woensdagmiddag was hij niet weg te denken. 
 
Hij was de man die het presteerde om in drie beurten een 
partij wist uit te maken. Een prestatie die door de spelers 

in zijn klasse niet is verbeterd of geëvenaard. 
 

Tijdens zijn spel kon je aan zijn lichaamstaal zien hoe een 
bal rolde. Hij maakte altijd een met zijn voeten mooie 
schuiver, in de hoop dat de carambole raak zou zijn. 

 
Het is jammer dat wij afscheid van je hebben moeten 

nemen, maar Sjaak je blijft in onze herinnering 
voortbestaan. 

 
Biljartvereniging OBIS 
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VAN DE HOOFDWEDSTRIJDLEIDER 

 

Jaarverslag 
   

Clubfinale 
 Naam M.P Moy. Discipline  

 1. J. Beentjes  14 16,22 57/2 

 2. P. Karsten  13   1,97 L 

 3. R. de Munnik  13   1,15 L 

 4. W. van Roon  10   3,41 L 

 5. J. Lammers  10   1,52 L 

 6. S. Jorritsma   9   1,49 L 

 7. K. Beentjes   8   2,88 L 

 8. Jh. Mol   7   5,15 38/2 

 9. L. Wezepoel   6   1,67 L 

10. F. Sinkeldam   0   3,76 38/2 

 

Joop Schouws memoriaal K.O. Toernooi 

 

  

Voorwedstrijden 3 banden klein 1
e
 klas. 

 Naam M.P Moy. 

4. A. Völker   9 0,628 

5. J. Roekens   8 0,647 

6. J. Roelands   6 0,588 

8.  P. v. d. Meij   8 0,571 

 J. Beentjes  0,792 ( promotie)  

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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Districtsfinale 3 banden klein 1
e
 klas. 

 
 Naam M.P Moy 

2. P. v. d. Meij  10 0,654 

8. J. Roekens   4 0,537 

 A. Völker   ( niet deelgenomen)

 J. Roelands   ( niet deelgenomen) 

 

Voorwedstrijden 4
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 2. L. Wezepoel  10 1,51 

 4. J. Lammers   8 1,56 

 S. Jorritsma   ( degradatie) 

  

Districtsfinale 4
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 3. L. Wezepoel   8 1,70 

 4. J. Lammers   8 1,49 

 

Voorwedstrijden 3
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 1.  B. Looyenga jr.  11 2,74 

 2. P. Karsten  12 2,33 

11. B. Lammers   4 2,53 

13. W. de Vries   6 2,14 

15.  W. van Tunen   8 1,89 

16. J. Limmen   6 2,12 

24 G. v. Kordenoordt   6 1,70 

26. W. v. Weert   4 1,85 
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Districtsfinale 3
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

4.  P. Karsten   8 2,28 

5.  B. Looyenga   8 2,13 

 

Voorwedstrijden 2
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 4. N. Mongelluzzi   8 3,83 

 8. H. Lammers   6 3,29 

11. H. Welboren jr.   8 2,71 

16. J. Perez   2 3,11 

18. W. van Roon   6 2,59 

20. P. van de Meij   2 2,60 

22. A. Mantel   1 2,60 

 B. Looyenga   ( Halve degradatie) 

 S. Mol   ( Degradatie) 

  

 Districtsfinale 2
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 1.  N. Mongelluzzi  12 3,72 

 3.  H. Welboren jr   8 3,19 

 6. H. Lammers   6 3,08 

          Nico Mongelluzzi neemt niet deel aan de Regiofinale. 

 

 



 12 

Voorwedstrijden 1
e
 klas Libre 

 
 Naam M.P Moy 

 5.  M. Smit  10 4,57 

 7. A Jager   6 4,76 

 9. R. Bart   6 4,11 

14. D. Offman   2 4,02 

 

Districtsfinale 2
e
 klas Libre 

 

 4. M. Smit   8 5,26 

 5. A. Jager   8 4,78 

 

Voorwedstrijden Hoofdklasse Libre 
  

 Naam M.P Moy 

  A. Völker    13,54 promotie 

 

 

 Voorwedstrijden Bandstoten 4
e
 klas 

 
 Naam M.P Moy 

 1. B. Lammers 10 1,33 

 3. P. Karsten  8 1,52 

 9. G. v. Kordenoordt  7 1,33  

14. W. van Tunen  7 1,25 

18. W. Koelman  6 1,14 

20. A. Mantel   6 1,13 

21. D. Smit  6 1,12 

22. W. van Weert  7 1,06 

29. B. Looyenga  6 1,04 

 L. Wezepoel   Halve Degradatie 

 S. Jorritsma   Degradatie 
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 Voorwedstrijden Bandstoten 5
e
 klas 

 
 Naam M.P Moy 

 7. J. Lammers  6 0,92 

 Jan Lammers neemt niet deel aan de Finale 

 

Districtsfinale 4
e
 klas bandstoten 

 
 Naam M.P Moy 

 5. B. Lammers  6 1,19 

 6. P. Karsten  6 1,14 

 

 

Voorwedstrijden Bandstoten 3
e
 klas 

  

 Naam M.P Moy 

 4. R. Bart 11 1,86 

 7. Jh. Koelman  6 1,97 

 8. N. Mongelluzzi  8 1,85 

12. H. Lammers  6 1,80 

16. J. Mol  4 1,73 

20. P. v.d. Meij  4 1,54 

 S. Mol  1,46 Halve Degradatie 

 B. Looyenga  1,11 Halve Degradatie 

 J. Perez  1,46 Halve Degradatie 

 

Districtsfinale 3
e
 klas bandstoten 

 
 Naam M.P Moy 

 4. H. Lammers  7 1,66 

 7. R. Bart  5 1,57 

 N. Mongelluzzi neemt geen deel aan de finale. 

 Jh. Koelman      neemt geen deel aan de finale. 
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Districtsfinale 2
e
 klas bandstoten 

 
 Naam M.P Moy 

 8. A. Jager  0 1,95 

 

Voorwedstrijden 3 banden klein 3
e
 klas. 

 
 Naam M.P Moy 

11.  J. Hageman  9 0,308 

 

Districtswedstrijden Teams 

 
Team  Plaats  Voor Tegen 

OBIS 1    1    97   43 Kampioen 

OBIS 2    5    69   57 

OBIS 3    5    67   59 

OBIS 4    9    56   70 

OBIS 5    4   103  121 

OBIS 6    1   159   93 Kampioen 

 

Deelnemers OBIS 1:  M. versluis P. v.d. Meij     J. Beentjes 

         Jh. Tiecken A. Völker 

 

Deelnemers OBIS 6:  J. Roekens W. d. Vries  P. Fatels 

         G. Bruins S. Jorritsma  R. d. Munnik 

         C. Tromp C. d. Dunnen 

 

Regiofinales voor teams 

 
Team  Plaats 
OBIS 1    2 

OBIS 6    1    Door naar het N.K. waar ze 7
e
 werden 
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Van het Kaderteam welke in de West Friese competitie heeft 

gespeeld heb ik geen gegevens ontvangen 

 

De Kaderteams OBIS/ PEARLE en OBIS/ BOUHOF speelden in de 

landscompetitie en wisten beiden de halve finale voor het N.K. te 

behalen en werden respectievelijk 2 en 1 in hun poule  

OBIS/ BOUHOF wist door te dringen tot de finale waarin zij 5
e
 van 

Nederland werden. 
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Agenda 
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2009 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 3 BANDEN KLEIN 

1
E
 KLAS  (3 tafels) 

MAANDAG 7 SEPTEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Friends & Co.  

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2009 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 3 BANDEN KLEIN 

1
E
 KLAS  (3 tafels) 

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 3 BANDEN KLEIN 

1
E
 KLAS  (3 tafels) 

DINSDAG 15 SEPTEMBER 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  CLUBFINALE  (4 tafels)  

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  CLUBFINALE  (4 tafels)  

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2009 

19:00 - 23:00 UUR:  CLUBFINALE  (4 tafels)  

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2009 

13:00 - 18:00 UUR:  CLUBFINALE  (4 tafels)  

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-De Vries Juwelier 1 

ZATERDAG 3 OKTOBER 2009 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 3
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

MAANDAG 5 OKTOBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 3
E
 KLAS LIBRE  

(3 tafels) 
ZATERDAG 10 OKTOBER 2009 

13:00 - 23:00 UUR:  BESTE 8 TOERNOOI  (4 tafels)  

ZONDAG 11 OKTOBER 2009 

13:00 - 18:00 UUR:  BESTE 8 TOERNOOI  (4 tafels)  
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MAANDAG 12 OKTOBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Musketiers 

VRIJDAG 16 OKTOBER 2009 

11:00 - 22:00 UUR:  NK LIBRE EXTRA KLASSE  (4 tafels)  

Nederlands kampioenschap libre extra klasse 

ZATERDAG 17 OKTOBER 2009 

11:00 - 22:00 UUR:  NK LIBRE EXTRA KLASSE  (4 tafels)  

Nederlands kampioenschap libre extra klasse 

ZONDAG 18 OKTOBER 2009 

11:00 - 19:00 UUR:  NK LIBRE EXTRA KLASSE  (4 tafels)  

Nederlands kampioenschap libre extra klasse  

MAANDAG 26 OKTOBER 2009 

17.30 – 23.00: VOORWEDSTRIJDEN 2
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2009 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 2
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

MAANDAG 2 NOVEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-B.V. De Bun & Hektisch 

MAANDAG 9 NOVEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 5
E
 KLAS 

BANDSTOTEN  (3 tafels) 

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009 

13.00 - 15:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 5
E
 KLAS 

BANDSTOTEN  (3 tafels) 

MAANDAG 16 NOVEMBER 2009 

17.30 – 23.00: VOORWEDSTRIJDEN 1
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009 

15.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 1
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

MAANDAG 23 NOVEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Club'70 / BeekmanHPL 
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ZATERDAG 28 NOVEMBER 2009 

13.00 – 15.00:VOORWEDSTRIJDEN 1
E
 KLAS LIBRE  (3 tafels) 

MAANDAG 7 DECEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  

(2 tafels) kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-O.G.B. 

ZATERDAG 12 DECEMBER 2009 

13.00 - 15:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 4
E
 KLAS 

BANDSTOTEN ( 2 POULES)  (4 tafels) 

MAANDAG 14 DECEMBER 2009 

19:30 - 23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 4
E
 KLAS 

BANDSTOTEN ( 2 POULES)  (4 tafels)  

DINSDAG 15 DECEMBER 2009 

19:00 - 23:30 UUR:  JOOP SCHOUWS KNOCK-OUT TOERNOOI  
(4 tafels)  
WOENSDAG 16 DECEMBER 2009 

19:00 - 23:30 UUR:  JOOP SCHOUWS KNOCK-OUT TOERNOOI  
(4 tafels)  
DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 

19:00 - 23:30 UUR:  JOOP SCHOUWS KNOCK-OUT TOERNOOI  
(4 tafels)  
ZATERDAG 19 DECEMBER 2009 

13:00 - 18:00 UUR:  JOOP SCHOUWS KNOCK-OUT TOERNOOI  
(4 tafels)  
ZONDAG 20 DECEMBER 2009 

13:00 - 18:00 UUR:  JOOP SCHOUWS KNOCK-OUT TOERNOOI  
(4 tafels)  
MAANDAG 11 JANUARI 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-BCS / Beemster 

ZATERDAG 16 JANUARI 2010 

13.00 - 15:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 3
E
 KLAS 

BANDSTOTEN  (3 tafels) 

MAANDAG 18 JANUARI 2010 

19:30 -23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN 3
E
 KLAS 

BANDSTOTEN  (3 tafels) 
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DINSDAG 19 JANUARI 2010 

19:30 - 23:00 UUR: DISTRICTFINALE 4
E
 KLAS BANDSTOTEN   

(4 tafels)  
WOENSDAG 20 JANUARI 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  DISTRICTFINALE 4
E
 KLAS BANDSTOTEN 

(4 tafels)  
DONDERDAG 21 JANUARI 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  DISTRICTFINALE 4
E
 KLAS BANDSTOTEN 

(4 tafels)  
MAANDAG 1 FEBRUARI 2010 

19:30 -23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN KADER 38/2 1
E
 KLAS  

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2010 

19:30 -23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN KADER 38/2 1
E
 KLAS  

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2010 

19:30 -23:00 UUR: VOORWEDSTRIJDEN KADER 38/2 1
E
 KLAS  

MAANDAG 8 FEBRUARI 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-BV Rappel / V.O.F. Meier 

MAANDAG 8 MAART 2010 

19.30 – 23.00: VOORWEDSTRIJDEN 3 BANDEN KLEIN  

2
E
 KLAS  (3 tafels)  

ZATERDAG 13 MAART 2010 

13.00 – 15.00: VOORWEDSTRIJDEN 3 BANDEN KLEIN  

2
E
 KLAS  (3 tafels) 

MAANDAG 15 MAART 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Onderneming 

MAANDAG 29 MAART 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-B.V. Velsen Kaderteam 

MAANDAG 12 APRIL 2010 

19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Kitseroo Speelautomaten 
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Toon de Boer 

 
Geheel onverwachts ontvingen wij het bericht Toon de Boer is 

overleden. Onze eerste reactie was: “Het kan toch niet waar zijn.”Toon 

bruiste nog van energie, hij had nog zo veel te doen. 

Ja, hij had wel wat ongemakken, maar dat hoorde bij hem en telkens 

zei hij: “Ik heb pas weer een revisiebeurt gehad en nu kan ik weer 

jaren mee.” 

Hij was een kleurrijk persoon, altijd in voor een geintje, altijd goed 

gemutst en hij leefde voor zijn sport, BILJARTEN. 

Jaren lang was hij arbiter van de KNBB. 

Op de woensdag- en vrijdagmiddag bij de recreanten was hij 

wedstrijdleider. Dit alles deed hij vol overgave 

Het was een plezier om tegen hem te spelen, gaf nooit commentaar en 

mocht je met een bal problemen hebben, gaf hij  rustig een hint, ook al  

kon het zijn partij kostten. 

Toon kon ook fanatiek zijn, want de koplopers in de competitie hadden 

een beste kluif aan hem. Dan was hij supergemotiveerd. 

De laatste tijd ging het wel wat minder met hem, ook al wilde hij er 

niets van weten. Maar er werd dan ook door iedereen wel rekening 

mee gehouden.  

Onze wedstrijdleider op de donderdagavond zorgde dat hij altijd op 

tijd zijn laatste partij kon spelen. Als hij moest tellen werd het 

regelmatig van hem overgenomen en na zijn laatste partij op de avond 

werd op spontane wijze gezegd: “Toon je moet van je vrouw bijtijds 

thuis komen, ik tel wel voor je.”  

 

Voor onze vereniging is het verlies van Toon hard aangekomen, temeer 

omdat hij bij ons erg geliefd was. 

Voor zijn vrouw kinderen en naaste familie kwam dit verlies nog veel 

harder aan en wij wensen hun dan ook veel sterkte in de komende tijd 

om dit verlies te verwerken. 

 

Het bestuur en de leden van de biljartvereniging OBIS. 
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4-5-2009 

DE "VISHOEK"GRIJPT NET NAAST REGIOTITEL 

Tijdens de regiofinale in de B1 Klasse heeft het team van Obis "de 

Vishoek" beslag weten te leggen op de tweede plaats. Na een wat 

mindere eerste dag, maar een beter tweede dag waren er nog volop 

kansen om de titel mee naar huis te nemen. 

Tot aan de laatste partij bleef het spannend maar het dubbeltje viel 

net de verkeerde kant op. 

Al met al mag het team weer terug kijken op een goede prestatie. 

  

 

     District         Part     Pnt    Te mak. Gemaakt     Brt.              Perc. 

N-W Nederland A 21 29 770 678 1093 88,05% 

Alkmaar OBIS 21 27 855 805 1103 94,15% 

West Friesland A 21 23 749 663 1017 88,51% 

Duinstreek B 21 21 749 698 1117 93,19% 

Zaanstreek  21 21 840 732 1032 87,14% 

N-W Nederland B 21 18 685 556 1095 81,16% 

Duinstreek A 21 17 900 799 1162 88,77% 

West Friesland B 21 12 1330 1046 1063 78,64% 

  

 

Individueel 

   

Te Maken 

            

  Gemaakt    Beurten Serie/Punten Moy.  

Marcel Versluis 275 256 223 6       /     8 1,147 

Jeroen Beentjes 180 180 223 5      /      8 0,807 

Piet vd Meij 140 129 223 5      /      4 0,578 

Alex Völker 140 121 208 4      /      2 0,581 

John Tiecken 120 119 226 4      /      5 0,526 
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Piet Liefting toernooi dit jaar weer een groot succes. 

 

 
De deelnemers van dit jaar hebben speelden weer op hoogstaand niveau 

 

Ook dit jaar is het de organisatoren weer gelukt om een sterk veld 

aan spelers op de been te krijgen om van dit toernooi iets moois te 

maken. 

Vooral in deze tijd met de recessie in ons achterhoofd, valt het niet 

mee om een dergelijk evenement te organiseren. 

Dank zij de vindingrijkheid van Jaap Ripke en John Tiecken is het 

toch gelukt om de nodige financiën bij elkaar te krijgen, want het 

bedrijfsleven is wat voorzichtiger geworden wat sponsoring betreft. 

John en Jaap houden zich niet alleen bezig met dit toernooi maar ook 

met o.a. het K&G toernooi, voorheen het K&K toernooi, het Plumber 

Toernooi en het welbekende Leen Sprangers Toernooi en nog enige 

toernooien bij Onder Ons. 

Wat bij vele van onze leden niet bekend is, maar wel bij Onder Ons, 

is dat zij enige tijd geleden ook een loterij zijn gestart om al deze 
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toernooien een extra financiële injectie te kunnen geven om deze 

toernooien in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Er zijn vele fraaie prijzen hierbij te winnen en de trekking is in 

september. 

Ik hoop dan ook van harte dat niet alleen de leden van Onder Ons 

warm lopen voor deze loten maar ook de leden van OBIS. 

Uiteindelijk is het voor een vereniging een visitekaartje als zij een 

mooi en geslaagd toernooi kunnen organiseren. 

 

Sixtus. 

 
Highlights Piet Liefting Toernooi 2009 

 

Ronde 1:  

• van Hooff tegen Mol, van Hooff in 9 beurten uit, 8
e
 beurt 

serie van 112 

• Vlieger tegen de Graaf, Vlieger in de 12
e
 beurt uit met een 

slotserie van 114 

Ronde 2: 

• Mol tegen Vlieger, Vlieger 12 beurten nodig, maar wel in de 

8
e
 beurt serie van 106 

• Duivenvoorde tegen Kitseroo, Duivenvoorde opent met 100 

en is in de 6
e
 beurt uit 

• van Hooff tegen de Graaf, van Hooff in 6 beurten uit met 

series van 86 en 91 

• Filippo tegen van der Steen, in de 6
e
 beurt uit met een 

slotserie van 159 

• Ronde 3: 

• van der Steen in 2 beurten uit tegen Liefting met series van 

91 en 39 

Ronde 4: 

• Ooteman tegen van der Steen, Ooteman uit in 8 beurten, serie 

van 105 in de 5
e
 beurt 
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Ronde 6: 

• van Hooff in 6 beurten uit tegen Velthoven 

Ronde 7: 

• Liefting tegen Duivenvoorde, Liefting uit in 15 beurten, niet 

spectaculair, maar Duivenvoorde maakt wel remise met een 

slotserie van 85. 

 

Plaatsingswedstrijden: 

plaats Eindstand: 

 

 

Nr Naam Pnt Car Brt Moy HS 

1 Cock van Hooff 17 1551 67 23,14 112 

2 Wim Ooteman 10 1228 89 13,79 105 

3 Ben Duivenvoorde 14 1393 82 16,98 100 

4 Ronald Filippo 10 1261 81 15,56 159 

5 John Mol 13 783 85 9,21 39 

6 Ed van der Steen 10 725 77 9,41 91 

7 Richard Wolthuizen 10 1296 95 13,43 92 

8 Siem Velthoven 10 1008 91 11,07 74 

9 Remco Kroder 10 952 103 9,24 73 

10 Jan Vlieger 7 1260 88 14,31 114 

11 Cees Visser 10 772 95 8,12 47 

12 René Verkaik 7 870 102 8,52 43 

13 Arie Liefting 9 955 89 10,73 56 

14 John Kitseroo 5 916 92 9,95 61 

15 Wil van den Braak 5 622 99 6,28 51 

16 Piet de Graaf 0 491 93 5,27 27 
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Deze wordt gehouden ’s avonds  op dinsdag 15-09, 

woensdag 16-09, donderdag 17-09 en de finale vindt 

plaats op zondag 20-09 
 

De finalisten zijn: De kampioen Jeroen Beentjes 

 

Van de dinsdagavond: Nico Mongelluzzi en Arnon Mantel. 

Jos Limmen en Piet Karsten moeten  nog een barrage spelen om 

nog een plaats te verwerven in deze finale. 

 

Van de woensdagavond: Vincent Veldt, Martin Guldemond en 

John Mol. 

 

Van de donderdagavond: Marcel Smit, Wim van Weert en  

Henk Welboren jr. 

 

Uw belangstelling kan bijdragen tot een groot succes.  
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Langs deze weg wil ik de biljartvereniging OBIS en in het bijzonder 

de maandagmiddagleden bedanken voor de belangstelling, die zij 

getoond hebben tijdens mijn ziekte. 

Ik ben weer zover opgeknapt dat ik met de start van het nieuwe 

seizoen volledig kan meedraaien. 

Helemaal ben ik nog niet de oude, maar hoop dat dit niet meer zo 

lang zal duren, uiteindelijk ben ik op de goede weg. 

Nogmaals iedereen bedankt voor alles, jullie belangstelling heeft me 

bijzonder goed gedaan. 

 

Huig van de Bent. 
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Notulen van de algemene ledenvergadering van biljartvereniging 

OBIS d.d. 23 maart 2009 
 
Aanwezig zijn 39 leden (inclusief bestuur)  
 

1. Opening 

Voorzitter John Mol opent de vergadering om 20.00uur. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

• Er zijn 10 afmeldingen binnen gekomen voor de 
ledenvergadering. 

• De bouwcommissie is uiteindelijk niet actief geworden door 
de huurverlenging die op korte termijn gerealiseerd moest 
worden. Leon Wezepoel stelt dat het wellicht handig zou 
zijn om te gaan oriënteren naar mogelijkheden nu er nog 
geruime tijd te gaan is. 
Hein v.d. Laan trekt zich per direct terug uit de    
commissie. 

• Rookbeleid: Er zijn naar de mening van het bestuur ruim 
voldoende faciliteiten geboden om het rookbeleid makkelijk 
te moeten kunnen naleven. Helaas blijkt dat niet iedereen 
zich er altijd aan houdt. De club heeft geen invloed op de 
tabakswet, dus is het verzoek naar de leden om elkaar er 
ook op aan te durven spreken. 

• Teamcompetitie: Het idee om de teamcompetitie eerder te 
verspelen leverde in eerste instantie veel aanmeldingen op, 
echter volgden er later diverse afmeldingen. Leon 
Wezepoel vraagt of de lagere animo wellicht komt door het 
afschaffen van het “beste 12”toernooi, echter is dit niet 
aan de orde geweest. 
Marcel Smit stelt voor om terug te gaan naar een “beste 
8”, wat in 1 weekend verspeeld kan worden, zodat er geen 
clubavonden verloren gaan. 
Stemming wijst uit dat de leden de teamcompetitie liever 
aan het einde van het seizoen willen, met een vervolg in de 
vorm van het “beste 8” toernooi in een weekend. Aldus 
wordt het vastgesteld. 
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3. Notulen ledenvergadering 10 maart 2008  
• Punt 10: Jaap Ripke noemt het buiten proportie om 

recreanten qua contributie gelijk te stellen aan gewone 
leden. Er wordt uitgelegd dat het alleen van toepassing is 
bij recreanten waarbij de bondsafdracht ten laste van OBIS 
komt. 

• Punt 13: Leon Wezepoel mist een vraag in de notulen, het 
punt is echter wel behandeld en afgerond. 

• Jaap Ripke vraagt naar eventuele extra kosten voor het 
omzetten van het huurcontract van 10 naar 5 jaar. Er 
waren géén extra kosten voor, echter vind Jaap dat het 
evengoed aan de leden voorgelegd had moeten worden. 

 
4. Huldiging nog niet gehuldigde kampioenen en jubilarissen 

• 3 leden zijn in de loop van 2009 25 jaar lid, te weten Nico 
Mongelluzzi, Sjaak Strik en Jaap Wijte. Nico is aanwezig en 
wordt gehuldigd, Sjaak en Jaap krijgen het speldje en de 
bloemen thuis bezorgd. 

• Het driebanden team OBIS 1 De Vishoek is afgelopen 
seizoen districtskampioen geworden, waarvoor men 
gehuldigd wordt. 

 
5. Financieel jaarverslag 

• Penningmeester Jos Scheffer geeft een korte toelichting op 
de jaarcijfers. 

• Siem Mol vraagt of er geen kortingsafspraak is met 
Sena/Stemra. John Tiecken geeft aan dat dat via de site 
van de KNBB te realiseren is. Dit wordt uitgezocht. 

• Jaap Ripke vraagt naar de hogere huisvestingskosten; dit 
komt voornamelijk door het plaatsen van de 
rookvoorziening. 

• Bert Looijenga: waarom zijn de kosten voor 
jeugdbegeleiding lager begroot? I.v.m. het stoppen van 
het “topteam” worden er ruim minder reiskosten verwacht. 

• Hein v.d. Laan vraagt naar de nieuwe post etenswaren; 
i.v.m. de btw-grens zijn dranken en etenswaren gesplitst 
op de resultatenrekening. 

 
6. Verslag kascommissie 
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   Vincent Veldt leest de door de kascommissie (Vincent Veldt 
en Frank Sinkeldam) ondertekende verklaring voor, waaruit 
blijkt dat zij de boekhouding hebben gecontroleerd en 
daarbij geen onregelmatigheden hebben gevonden. Onder 
dankzegging aan de penningmeester wordt de vergadering 
geadviseerd het bestuur decharge te verlenen, wat door de 
vergadering wordt aangenomen. 

 
7. Verkiezing kascommissie 

Vincent Veldt blijft nog een jaar zitten, reserve Anne Jager 
promoveert en John Tiecken meldt zich aan als nieuwe 
reserve. 

 
8. Bestuursverkiezing 

• Henk Lammers treed volgend jaar af, waardoor de 
vereniging een jaar de tijd heeft om een opvolger op te 
leveren en in te werken. Kandidaten gaarne aanmelden bij 
het bestuur. 

• Leon Wezepoel vraagt of de jeugdleider niet in het bestuur 
zitting moet nemen. 
Bert Looijenga zal namens de jeugdbegeleiding indien 
nodig af en toe een vergadering bijwonen, maar niet als 
bestuurslid. 

 
9. Pauze 

 

10. Begroting 2009 en vaststelling contributie- en 
consumptieprijzen 

• Geen vragen over de begroting. 
• Vorig jaar zijn de contributies wat gelijkgetrokken om de 

“wildgroei” aan bedragen terug te dringen. Nu is het 
voorstel om van 95 naar 100 euro te gaan, aangezien de  
bondscontributies ook verhoogd zijn. 
 Sjon Koelman doet een voorstel om nog wat verder te 
verhogen om te voorkomen dat volgend jaar opnieuw een  
aanpassing noodzakelijk is. 
Dick Ofman noemt een eventuele vrijwillige bijdrage als   
optie. 
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Er wordt gestemd, waaruit blijkt dat de meeste aanwezigen 
voor een verhoging tot 100 euro zijn. Per 1 januari 2010 is 
het uitgangspunt dus 100 euro. 

• Verhoging consumptieprijzen: Piet v.d. Meij geeft een korte 
toelichting op de gestegen inkoopprijzen 

• Er volgen 2 vragen over waarom er niet op de 
jaarvergadering gewacht is om de prijzen te verhogen. Dit 
is gedaan omdat het eigenlijk al eerder had moeten 
gebeuren en er per januari weer een verhoging van de 
bierprijs was. 
Uiteindelijk wordt afgesproken om de prijzen nu zo te laten 
en eventueel te verhogen als er een concreet idee omtrent 
de huisvesting is om zo wat reserve op te bouwen. 

• Hein v.d. Laan vraagt of de nieuwe biertap aan de 
doelstellingen beantwoord. Piet vertelt dat er zeker minder 
bier verloren gaat. 

 
11. Aanwijzing afgevaardigde districtsjaarvergadering 

Bert Looijenga meldt zich aan en een bestuurslid zal hem 
vergezellen. 

 
12. Rondvraag 

• Banc Koelman vraagt naar de sponsor/medewerkersdag. 
Dit jaar wordt deze niet gehouden, volgend jaar weer. 

• Siem Mol vraagt naar de nieuwe consumptiekaarten. Een 
systeem met “bonusvakjes” lijkt te ingewikkeld, de kaarten 
zijn dan ook nog “under construction”. 

• Marcel Smit vraagt of er nu een nieuwe inschrijvingsronde 
voor de teamcompetitie komt aangezien deze verplaatst 
wordt. Dat wordt inderdaad opnieuw geïnventariseerd. 

• Cock van Hooff vind de biljarts stug lopen, waar komt dat 
door? 
Paul Visser geeft aan dat het al jaren dezelfde soort lakens 
zijn. Door “schuiers” schijnt het laken wat gladder te 
worden, wellicht is dat een oplossing. Dat gaan we dus 
proberen, bovendien moet het materiaal beter verzorgd 
worden. Ballen schoonmaken aan het einde van de 
clubavond en de tafels vegen/schuieren na afloop. 
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• Bert Looijenga vertelt dat de jeugd uit 9 leden bestaat. 
Verzoek aan alle leden is om in hun directe omgeving te 
kijken of er wellicht wat jeugd enthousiast te maken is om 
de avond aan te vullen. 

• John Mol: de tolerantiegrens in de maatschappij verlaagt, 
ook op de club merken we dat helaas. Toon respect voor 
elkaar en zorg ervoor dat een ieder kan genieten van 
zijn/haar clubavond. 

 
Hierna wordt de vergadering gesloten onder dankzegging aan alle 
aanwezigen 
 
 
Voor het verslag,  
Jeroen Beentjes, secretaris 
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Invitatie biljarttoernooi 

“Klingeler & Groenland Toernooi”. 

 
Dit invitatietoernooi in de klasse 2 t/m 6 libre werd gehouden op 

zaterdag 3 en zondag 4 mei bij de biljartvereniging Onder Ons te 

Beverwijk en werd gespeeld door dames en heren. 

De hoofdsponsors waren Rijschoolhouder Jaap Klingeler en 

Rijschoolhouder Kees Groenland. 

De organisatie van dit geheel lag in handen Jaap Ripke en 

wedstrijdleider Rene Verkaik.  

De deelnemende teams waren: 3 herenteams van OBIS uit 

Heemskerk, 1 herenteam van ADO uit Haarlem 1 gemengd team van 

DOS uit Medeblik en 1 damesteam, 1 gemengd team en 1 herenteam 

van Onder Ons. 

Iedereen moest het aantal caramboles maken welke hij of zij ook op 

de clubavond speelt. 

Zo kon de situatie zich voordoen dat iemand 100 caramboles moest 

maken en zijn tegenstander slechts 17. Dit tot groot genoegen van het 

publiek dat uiteraard de zijde van de outsider koos en de hilariteit 

was groot als de meester werd afgedroogd door de dwerg. 

Het is prachtig dat dit soort toernooien gespeeld worden, zodat ook 

de mindere goden aan bod komen om aan een toernooi te kunnen 

deelnemen. 

 

De uiteindelijke winnaar werd een herenteam van OBIS  

Op de voet gevolgd door het damesteam van Onder Ons. 
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Beste biljartvrienden, 
 

 
Het echtpaar Joyce en Siem uit Enkhuizen zijn bij dit toernooi vaste gasten. 

 

Wij zijn ondertussen weer een beetje bekomen van een intensief 

weekendje biljarten. Biljarten is ondanks dat het geen lichamelijk 

sport is, behóóóóórlijk intensief. Kletsen, drinken, eten, nog meer 

sociale contacten en ook nog biljarten. 

 

Ik kan alleen maar zeggen dat we weer een fantastisch weekend 

achter de rug hebben. Ik bewonder jullie vrijwilligers en wat jullie 

toch allemaal realiseren. Een prachtig lokaal (Biljartvereniging 

Onder Ons) is er weer van de grond gekomen. Binnenkort 

verbouwen, jullie maken er wat van. Zo zie je maar wat een 

vereniging, met de goede mensen aan het roer, allemaal kan 

opbouwen.  

 

Ik keek mijn ogen altijd al uit bij OBIS, maar bij Onder Ons kunnen 

ze het ook?! 

Volgend jaar misschien weer bij OBIS. Ik zal mijn best doen om een 

team te vormen bij onze nieuwe club De Opkomst te Onderdijk. De 
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meeste zijn gezellige mensen die ook nog een leuk potje kunnen 

biljarten dus het moet in principe geen probleem vormen. Als we 

volgend jaar weer worden uitgenodigd zullen we er zijn (hint). 

 

Mijn gedachten gaan even terug. Weten jullie dat wij al sinds 2001 

bij OBIS over de vloer komen (ik wist niet dat wij zo gezellig waren, 

ahum). Eerst met een finale met ons damesteam. Weten jullie het 

nog? Desireé, Karin (lekkere bessen!), Ania, Betty en Joyce. Wat 

hebben we toen een schik gehad. Het jaar daarop hadden jullie het 

eerste teamtoernooi georganiseerd. We kwamen maar wat graag. In 

de loop der jaren vielen er wat dames af, kwamen er wat heren bij. 

Nu zijn Siem en ik nog met zijn tweeën, maar dat werd heel goed 

opgevangen door Joke en Nel. Meiden nog bedankt! Volgend jaar 

komen we weer met een volledig team, beloofd! 

 

Iedereen weer ontzettend bedankt voor het gezellige weekend en we 

zien elkaar weer volgend jaar. 

 

Jaap voor jou nog even een veer in je …. Ik vind dat je de organisatie 

ontzettend goed voor elkaar hebt. Petje af! 

 

Heel veel groeten en een dikke kus 

Joyce 

En natuurlijk van Siem ook de groeten. 
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6-4-2009 

KADERTEAM OBIS "PEARLE-HB/VAN DE POEL " 

KAMPIOEN KADERCOMPETITIE 

Na een hectische avond vanwege een paar arbitrale missers, is het 

kaderteam van Obis Pearle er op de laatste avond in geslaagd de titel 

te pakken. Dankzij een 6 - 2 overwinning en een gelijk spel van enig 

concurrent Kitseroo is de bovenste plaats definitief binnen. 

Het andere kaderteam ( Obis Bouhof )is door dit resultaat definitief 

geplaatst voor de play-off, die bij winst ook recht geeft op deelname 

aan de halve finale. 

Al met al twee zeer sterke prestaties van onze kaderteams. 

 

27-4-2009 

OBIS BOUHOF PLAATST ZICH VIA PLAY-OFFS VOOR 

HALVE FINALE 

Door de 8-0 overwinning op Friends had het Bouhof team zich 

geplaatst voor de play-offs die overtuigend met 8-0 gewonnen werd 

van Beemster kaas. 

Daardoor zijn nu beide kaderteams geplaatst voor de halve finale, 

wat natuurlijk een unieke prestatie is. 

  

De halve finales worden in het weekeinde van 9 en 10 mei verspeeld. 

Waar deze gehouden zullen worden is nog niet bekend. 
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Ook het andere OBIS Bouhofteam ook naar 

de finale NK. 
 

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

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

Afgelopen Weekend is het OBIS Bouhofteam regiokampioen 

geworden in de C4 klasse libre, waardoor zij zich geplaatst hebben 

voor de finale om de Nationale titel in deze klasse. 

De eerste dag wisten zij al een goede uitgangspositie te verwerven, 

waardoor zij in de tussenstand al op gedeelde eerste plaats stonden.  

De tweede dag was ongekend spannend omdat in de slotpartij 

uitgemaakt moest worden wie dan ook daadwerkelijk kampioen zou 

worden. 

Na 6 van de 7 speelronden stond het team van teamleider Rinus de 

Munnik met een punt los van de andere teams, maar in de laatste 

speelronde liet het team belangrijke steken vallen en verloor 2 van de 

4 partijen. 
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Op dit moment had concurrent DNO 2 partijen gewonnen 

en1verloren en het was afwachten geblazen wat de uitslag van hun 

laatste partij zou worden. Zou DNO deze winnen werden zij 

kampioen zouden zij verliezen trok OBIS Bouhof aan het langste 

eind. De spanning was op dit moment om te snijden. Tenslotte kon 

de kopman van DNO de spanning niet aan en verloor, waardoor het 

team uit Heemskerk alsnog de buit binnen haalde. 

Dhr. Bouhof  die dit jaar voor het eerst dit team en ook het kaderteam 

sponsort is apetrots, doordat zijn beide teams het zover hebben weten 

te schoppen. 
 

Eindstand  Aantal Aantal Wedstr. 

Pos: Naam Team: District: wedstr. punten perc. 

1e OBIS Bouhof  6 ALKMAAR 28 35 89,90% 

2e D. N. O.  '86    4 NW. NEDERLAND A 28 34 87,31% 

3e 't SOLDAATJE     1 DUINSTREEK A 28 32 90,64% 

4e N. H. D.     6 WEST FRIESLAND B 28 29 87,16% 

5e ROYAL  2 NW. NEDERLAND B 28 28 90,17% 

6e DE SPORT  1 WEST FRIESLAND A 28 28 85,65% 

7e B. S. M.   3 DUINSTREEK B 28 20 79,36% 

8e DE BLAUWE BAL  3 
ZAANSTREEK-

WATERLAND 
28 18 79,92% 

  Totaal 224 224 86,46% 

  Toernooi gemiddelde 1,527 
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OBIS-Bouhof Horeca kaderperikelen… 
 
Zoals algemeen bekend mag zijn, is het Bouhof kaderteam ver gekomen dit 
seizoen…5e van Nederland… Wat je met dit team allemaal meemaakt…het 
is bijna niet na te vertellen…maar op verzoek van de redactie doe ik toch 
maar een poging… 
9 mei vertrokken we richting Maasdam voor de halve finale. Daar 
aangekomen pakte Joop direct (evenals vorig jaar) de pannenkoeken uit 
zijn tas en begon uit te delen. Nadat alle stroop weer van het tapijt was 
geveegd en de poedersuiker in de stofzuiger was verdwenen, was het 
eindelijk tijd om aan de eerste partijen te beginnen. Martin was degene die 
het spits moest afbijten…wat nooit makkelijk is. Het werd een moeizame 
partij die ook nog eens verloren ging…niets aan de hand, we moeten er 
nog een heleboel. John en Jeroen waren daarna aan de beurt, overigens 

na 1 ronde wel al een uur te laat, omdat 
de eerste ronde bijna 3 uur duurde…ik 
hoor u denken, waarom komen er bij de 
hogere klasses toch zo weinig mensen 
kijken? Zelfs de meeste spelers waren 
inmiddels bij de voetbalvelden te vinden… 
Maar goed, John vergat bij “en nog één” 
om de partij uit te maken, maar maakte 

daarna nog wel remise. Jeroen had weinig moeite om de eerste winstpartij 
op het bord te zetten. De lakens waren 3 dagen van tevoren vernieuwd en 
voor de meeste spelers (waaronder verrassend genoeg ook de meeste 
kopmannen) was dat blijkbaar toch nog iets té nieuw. Vincent trof 
vervolgens een tegenstander die het 
ongecontroleerd caramboleren en 
verdedigen tot kunst had verheven en ging 
kansloos ten onder…maar Martin herstelde 
de schade direct door onder toeziend oog 

van zijn 
trotse 
vader in slechts 8 beurten de volle winst te 
pakken. Joop zat op dat moment al de 
hele dag te wachten op zijn eerste partij 
en was pas tegen 20.00 eindelijk aan de 
beurt…geen probleem want binnen het uur 
had Joop gehakt gemaakt van zijn 
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tegenstander! Vincent had zich inmiddels ook gerevancheerd voor zijn 
eerste partij en pakte ook zijn eerste overwinning. Dus zaterdagavond 
gingen we richting onze logeerplaats met de wetenschap dat alle drie de 
ontmoetingen nog te winnen waren en dat gaf hoop. John had middenin 
het platteland een buitenhuisje naast een boerderij geregeld, waar we het 
meegenomen bier en een heleboel chips (maar toch te weinig uiteraard) 
binnen een half uurtje soldaat hebben gemaakt… toch maar een beetje op 

tijd naar bed om zondag weer een beetje fit te 
verschijnen. De spullen voor het ontbijt waren al 
klaar gezet door de eigenaresse, echter zonder 
eieren… Dus ging Jeroen al voor 8-en langs de 
dijk in de hoop een 
leuke boerin te 
treffen…het werd een 
hele oude kippenboer 

die blijkbaar al in geen jaren meer een 
bezoeker had gezien. Trots vertelde hij over zijn 
stokoude kippen, waarna hij ons gratis van 
eieren heeft voorzien. Het kost je een kwartier, maar dan heb je ook wel 
wat…10 hele kleine eieren dus. Verder weinig noemenswaardige 
evenementen bij het ontbijt, dus nadat onze keukenprins Joop de afwas 
had gedaan, hebben we nog maar een tijdje op het erf rondgehangen. 
Daar zag John asperges groeien in een aardappelveld, waarbij de rode 
aardappels schijnbaar van binnen rood zijn…heel apart, maar ik zal maar 
niet het hele verhaal vertellen.  
Maar goed, de 2e dag… Jeroen mocht aanvangen tegen het thuisspelende 
De Posthoorn. De Posthoorn is best een aardig team en ze hebben een 
mooi ruim opgezet clublokaal, nu moeten ze alleen nog een kopman zien te 
vinden met gevoel voor humor…of in ieder geval eentje die de sport een 
warm hart toedraagt. Deze vrolijke vriend heeft jammer genoeg nog nooit 
van publiek vermaken gehoord, hij was alleen maar bezig met het spelletje 
te vertragen en te verzieken en bleek uiteindelijk daarmee vooral zichzelf in 
de weg te zitten. Laten we voor de spelvreugde en de gezelligheid bij De 

Posthoorn hopen dat hij ervan geleerd heeft. 
Maar goed, Jeroen ging intussen gewoon door 
met biljarten en de punten waren ook nu weer 
binnen en daarmee ook de eerste 2 
matchpunten. Vincent won tegelijkertijd ook 
weer na knap een grote achterstand 
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weggewerkt te hebben, waarmee de kansen nog weer iets groter werden. 
John speelde ook zijn 2e partij rond de 10 moy, maar kon helaas toch niet 
winnen. Joop leek daarentegen bij het inspelen zelfs iets té ontspannen, 
maar na enig tegenstribbelen van zijn tegenstander konden ook deze 
partijpunten bijgeschreven worden. Inmiddels hadden we daarmee al 2 
wedstrijden met 6-2 gewonnen. De enige overgebleven partij ging tussen 
Jeroen en de kopman van de enige overgebleven concurrent Carambole. 
Jeroen scoorde 112 in de 2e beurt en na 6 beurten was het feest voor de 
meegereisde OBISsers! De laatste 
caramboles mochten nog geteld worden 
door onze zelf meegebrachte arbiter Herr 
Offmann…KLOP! Tegelijkertijd had een 
andere speler van Carambole overigens 
ook al verloren, wat voor ons ook al 
voldoende was om geplaatst te zijn.  
Dus…naar de finale in Hoogeveen! 
 
Voordat we aan de finale konden beginnen, waren we al 2 dagen aan het 
acclimatiseren in de omgeving van Hoogeveen/Ruinen. Wat een geweldig 

idee om met z’n allen in een paar bungalows te 
gaan zitten, ’s avonds en ’s morgens gezamenlijk 
eten en een borrel drinken…en op tandems een 
rondje om… Dus helemaal relaxed kwamen we 
op vrijdagmorgen 
bij de biljartzaal… 
waar we dus weer 
pannenkoeken 
gingen eten. 

Wisselende resultaten op de vrijdag gaven 
ons een niet al te positief gevoel, maar we 

hebben ons ’s 
avonds toch weer prima vermaakt in de 
grootste bungalow. Zaterdag en zondag was 
eigenlijk hetzelfde beeld, te wisselvallige 
resultaten… Zonder uitzondering heeft 
iedereen wel een mooie partij laten zien, 
maar over het totaal gezien waren een paar 
andere teams op de beslissende momenten 
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gewoon beter… Helaas het is niet anders, maar het was een mooie 
ervaring en vooral een enorm gezellig weekend.  
De zaterdagavond was ook nog erg gezellig, het 
dompel-verzinkkoor trad op, er waren vliegende 
toastjes en Marcel Smit dronk bier…heel apart… 

Gelukkig hebben 
we de foto’s nog, 
een uitgebreide 
reportage is te 
vinden via 
www.bvobis.nl en 
dan naar “teams” en dan “Kaderteam 
Bouhof”. 
Dank aan iedereen die interesse en 

support heeft getoond, vooral diegenen die erbij waren, maar ook de vele 
mensen die via telefoon en/of sms “erbij” waren. 
 

Persoonlijke resultaten van de 2 weekenden: 

Speler Partijen Car. Brt. Moy Serie Punten Winst Gelijk Verlies 

Jeroen 8 1692 67 25,25 137 8 4 0 4 

Vincent 8 1419 87 16,31 94 10 5 0 3 

Joop 6 776 62 12,52 48 6 3 0 3 

Martin 5 600 71 8,45 48 6 3 0 2 

John 5 506 57 8,88 53 4 1 2 2 
 

Jeroen   
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Teamwedstrijden 2009 
 

Plaats  M.P voor M.P tegen 

1 Team 3 44 26 

2 Team 6 43 27 

3 Team 4 40 30 

4 Team 2 39 31 

5 Team 8 32 38 

6 Team 1 30 40 

7 Team 5 28 42 

8 Team 7 24 46 

Winnaar Team 3 bestaat uit: M. Versluis  M. Smit 

B. Looyenga jr  H Welboren sr.  R. d. Munnik 

 

 

Persoonlijke resultaten bij de teamwedstrijden 
 

Plaats Naam MP Moy Moy% Car: beste 8 

1 R. d. Munnik 14 1.21 111.4   28  L   

2 P. Fatels 12 2.14 125.2   56  L  

3 J. Limmen 12 2.58 108.4   60  L 

4 R. Bart 12 4.67 108.2   97  L 

5 W. v. Roon 10 4.04 122.0   92  L 

6 H. Lammers 10 3.79 118.0   80  L 

7 M. Versluis 10 10.63 117.8 177  38/1 

8 J. Beentjes 10 15.36 102.8 206  38/1 

9 D. Smit 10 1.86 101.1   46  L 

10 W. Koelman 9 2,44 127.4   64  L 

11 J. Sinnige 9 1.63 119.9   42  L 

12 S. Jorritsma 8 1.63 119.0   42  L 

13 W. d. Wildt 8 4.00 114.2   91  L 

14 V. Veldt 8 18.90 112.7 283  38/2 

15 W. v. Tunen 8 2.28 111.4   56  L 
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16 H. Welboren sr. 8 2.06 102.5   46  L 

17 J. Perez 8 3.68 100.3   85  L 

18 JH Berg 8 4.70 93.3 102  L 

19 J. Lammers 7 1.64 100.0   42  L 

20 M. Smit 6 5.45 106.2 106  L 

21 Sj. Strik 6 6.95 105.3 132  38/2 

22 M. Guldemond 6 10.32 100.2 150  38/2 

23 H. v.d. Laan 6 0.86 96.6   24  L 

24 Sj. Koelman 6 4.29 95.7   86  L 

25 B. Looyenga 6 2.26 93.7   52  L 

26 J. Keus 6 2.10 92.9   47  L 

27 P. v.d. Meij 6 2.83 83.5   58  L 

28 Jh. Mol 6 6.07 79.3 104  38/2 

29 C. Liefting 4 4.65 93.3 112  38/2 

30 A. Jager 4 5.15 92.7 102  L 

31 D. Offman 4 5.70 92.5 130  L 

32 G. Bruins 4 1.25 91.9   32  L 

33 N. Mogelluzzi 4 3.17 91.6   73  L 

34 G.v.Kordenoordt 4 1.50 87.5   39  L 

35 L. Wezepoel 4 1.46 86.9   35  L 

36 B. Koelman 4 0.92 82.9   21  L 

37 P. Visser 2 3.19 91.7   74  L 

38 T. Glorie 1 1.10 97.4   29  L 

39 H. Welboren jr. 1 2.41 75.7   53  L 

40 A Mantel 1 1.66 73.6   40  L 

 

De beste 8 wordt gespeeld in een weekend, dus op 

zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagmiddag. 

Zodra ik een weekend heb kunnen vaststellen, afhankelijk van de 

bondswedstrijden wordt dit bekendgemaakt in het tel- en 

schrijfboekje en in het volgende Clubblad. 

 

De hoofdwedstrijdleider: Henk Lammers. 
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Biljarten 

De bejaarde man nipte spaarzaam van zijn borreltje, terwijl hij 
hoofdschuddend naar het biljart keek. 
Daar waren twee jeugdige figuren bezig met iets, dat vaag in de 
verte, enige gelijkenis vertoonde met biljarten. 

Als liefhebber van het spel, ergerde de man zich mateloos aan 
het geweld waarmee men de ballen mishandelde en de snelheid 
waarmede het speeltuig, over het groene laken werd gejaagd. 

Het was juist het subtiele getik en de sierlijke afslag van het 
effect op de band, wat de man zo boeiend vond aan de 
biljartsport. 

´Wat jammer´, sprak hij in het algemeen, ´dat men de 
patronaten heeft opgedoekt´. 

´In mijn tijd was dat de aangewezen plaats, om enige handigheid 
te verkrijgen in het spelletje´ 

´daar was altijd wel een frater of een geestelijke aanwezig, die 
met aanwijzingen en goede raad jou iets probeerde bij te 
brengen, en wee je gebeente als je hun raadgevingen in de wind 
sloeg, dan kon je een knal voor je kop krijgen en werd je weer 
verbannen naar het ganzenbord of de pingpongtafel´. 

Hij pauzeerde even voor een verse teug alvorens hij vervolgde: 

´Maar ja, fraters zijn spaarzaam tegenwoordig, geestelijke is een 
uitstervend beroep en patronaten is een begrip, dat men alleen 
nog maar in een woordenboek tegenkomt´. 

Hij verzonk in gepeins, duidelijk bezig met een grijs verleden. 

Na enige tijd klauterde hij, ietwat stram, van zijn barkruk en liep 
richting toiletten. 

Op zijn weg daarheen passeerde hij het biljart en hij kon het niet 
nalaten het jeugdige duo van enkele adviezen te voorzien, 
alvorens zijn weg te vervolgen naar het nuttige porselein. 

Uiteraard waren het parelen voor de zwijnen afgaande op hun 
commentaar, waarvan ´ouwe zeur´ nog een van de meer 
vleiende uitdrukkingen was. 

Vermoedelijk door prostaatproblemen duurde het geruime tijd, 
alvorens de man weer in zicht kwam. 
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Wederom hield hij stil bij het biljart, om zijn ongevraagde maar 
goedbedoelde aanwijzingen te spuien. 

Hij mompelde iets in de trant van; ´dik van den dunne, over de 
rooie, links effect´ en meer van dergelijke kreten. 

Jargon, gesneden koek voor de insiders, maar uiterst irritant voor 
de knullen die een potje stonden te stoten. 

Terwijl een der spelers zich opmaakte om te trachten een 
carambole te maken, boog de man zich iets voorover om het 
effect te bestuderen. 

´Ietsje hoger raken en ietsje effect, rechts´, was zijn advies. 

De knul, ondertussen behoorlijk pissig, gaf de bal een ram en…… 

De klap waarmee de bal het voorhoofd van de oude man raakte, 
was misselijkmakend. 

Terwijl de bal hobbelend zijn weg over de vloer vervolgde, sloeg 
de man als een blok achterover. 

Geen vermaak zo groot als leedvermaak, dus de hilariteit was 
algemeen en uitbundig. 

Toen de medemenselijkheid weer de overhand kreeg, werd het 
slachtoffer met vereende krachten op de been geholpen. 

Met een bult ter grootte van een hockeybal op zijn voorhoofd, zat 
hij wat te tollen aan de bar. 

Weer wat bekomen van de schrik, genoot hij van de talrijke 
consumpties die hem werden aangeboden. 

Alsof hij de aanwezigen gerust wilde stellen, aangaande de 
eventuele schade aan zijn bovenkamer plaatste hij een 
opmerking, die de lachsalvo´s door het etablissement deed 
rollen. 

Hij zei: "Nog een geluk, dat ze niet bezig waren met 
handboogschieten". 
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