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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  C. van Manderstraat 15  

� 0251-239649  1964 RS Heemskerk 

 

Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers, Henk Rijksstraatweg 167 

 �: 0251-232838  1969 LE Heemskerk 

 

Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser, Paul Deukelven 41  

�: 06-16144222  1963 SN  Heemskerk 

 

Barbeheer:  P.v.d. Meij,  Piet  W. v. Velsenstraat 25 

�: 0251-249523  1962 WS Heemskerk 

 

P.R./redactie clubblad  S.J. Jorritsma, Sixtus Denderstraat 17 

 �: 0251-242125  1966 TD Heemskerk 

 

Jeugdbiljartvereniging de Magneet 
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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We zijn alweer in April beland en dat betekent dat het seizoen al 
aardig opschiet. 

Op sportief gebied deden 1 jeugdlid en 3 senior leden meegedaan aan 
een Nederlands Kampioenschap. 

Wesley de Wildt vertegenwoordigde de jeugd in de 1
e
 klasse libre en 

kon daarin helaas geen potten breken maar desondanks is een 
finaleplaats al een prestatie op zich. 

In de 3
e
 klasse kader wat alweer een tijdje geleden is gespeeld deden 

Joop Roelands en Jaap Ripke mee. 

Helaas voor beide heren was er geen hoofdrol weggelegd voor hen 

maar een resp. 4
e
 plaats voor Joop en een 6

e
 plaats voor Jaap mag 

toch verdienstelijk worden genoemd. 

In de 2
e
 klasse kader 38/2 was het Cock van Hooff die zijn kunsten 

mocht vertonen. 

Cock was ondanks dat hij niet groots speelde tot het laatst in de race 

voor de 1
e
 plaats maar in de finale partij kon hij helaas niet winnen 

waardoor het een uiteindelijke 4
e
 plaats werd. 

Zelf ben ik dit weekend met enkele leden daar geweest en ondanks 
dat Cock niet won was het en gezellig weekend.  

Het valt helaas wel op dat het vaak dezelfde supporters zijn die naar 

een finale toegaan. 
Waar dit aan ligt weet ik niet maar het zou toch voor diegene die 

onze club vertegenwoordigt leuk zijn als er wat meer mensen 
kwamen kijken. 
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In de teamcompetitie hebben de 2 kaderteams een zeer goede 

uitgangs positie om door te gaan naar de play offs of een 

rechtstreekse plaatsing voor de halve finale wat weer een zeer goede 
prestatie mag worden genoemd. 

Het plumber toernooi mag ook weer een succes genoemd worden 
met Jan Viskil uiteindelijk nipt als winnaar.  

Marcel Versluis mag terug kijken op een zeer goed toernooi wat 

helaas niet beloond werd met de toernooi winst wat denk ik wel 
terecht was geweest. 

Verder is het K3 toernooi wederom gewonnen door Joop Roelands. 
Ook het OBIS 6 Bouhof team heeft de titel gegrepen in het district 

net als de driebanders van het B1 team van de Vishoek. 

Onze jaarvergadering hebben we er inmiddels ook weer op zitten en 
hierin is besloten om de contributie te verhogen met 5 euro naar 100 

euro per jaar wat ingaat per 1 Januari 2010. 
Ook de consumptie prijzen zijn inmiddels aangepast aan de inflatie. 

Helaas hebben we als vereniging een minder financieel jaar 

meegemaakt wat verschillende oorzaken heeft gehad. 
Diegene die op de jaarvergadering zijn geweest hebben daar 

uitgebreid van de penningmeester uitleg over gehad. 
Dit jaar hebben we ook 3 jubilarissen binnen onze vereniging t.w. 

Nico Mongulluzzi, Jaap Wijte en Sjaak Strik. 

De eerste is gehuldigd op de jaarvergadering en de andere 2 hebben 
de bescheiden thuis gestuurd gekregen. 

Ook hebben we in de vergadering medegedeeld dat onze hoofd 
wedstrijdleider Henk Lammers er volgend jaar mee zal stoppen na 

meer dan 40 jaar trouwe dienst. 

Uiteraard begrijpen we dit volkomen maar het stelt ons dan ook wel 
voor een probleem. 

Als vereniging zijn we dan ook op zoek naar een vervanger voor 
Henk die dan tijdig ingewerkt kan worden. 

We beseffen ons dat deze functie niet de makkelijkste is maar met 

het ledenbestand wat we hebben moet het toch mogelijk zijn om 
iemand te vinden. 
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Iedereen nog verder succes gewenst in de eigen competitie of team 

competitie en blijf er aan denken dat we een vereniging zijn waar 

gezelligheid hoog in het vaandel staat!!! 
 

John Mol 
Voorzitter BV OBIS 
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Een woordje van de redactie 
 

Dit keer komt het clubblad wat later 
uit dan dat we gewend zijn. 

De reden is, dat de redactie het 

belangrijk vindt om een verslag van 
de jaarvergadering die 23 maart jl. 

plaats vond. mee te nemen in deze 
editie. Anders zou het verslag in 

onze zomereditie verschijnen en ik 

kan me voorstellen dat het dan veel 
te laat bij ons overkomt. 

Helaas heeft onze secretaris geen 
gelegenheid gevonden een uitvoerig 

verslag voor ons clubblad te schrijven, maar onze voorzitter heeft in 

zijn voorwoord enige belangrijke punten aangekaart. 
Een belangrijk punt wat nog niet is vermeld gaat over de 

teamwedstrijden. Tijdens de jaarvergadering is besloten, dat deze 
niet tijdens de competitie maar er na zal worden gespeeld.  

Het toernooi van de beste 12 wordt nu een toernooi voor de beste 8. 

Deze wordt gehouden in het begin van het nieuwe seizoen. 
Sportief gezien heeft onze vereniging in deze periode weer knap 

gescoord; 2 teams werden districtskampioen, Joop Roelands, Jaap 
Ripke, Cock van Hooff en Wesley de Wildt wisten door te dringen 

tot in de finale voor het N.K. in hun klasse en Nico Mongelluzzi 

werd districtskampioen. 
Als laatste nieuws wist het PEARLE Kaderteam kampioen te worden 

in poule 10 van de Nationale competitie en speelt mee in de halve 
finale. Ook het Bouhof Kaderteam heeft nog kans om in de halve 

mee te kunnen doen, zij haalden n.l. in deze poule een keurige 3
e
 

plaats en moeten in de play-offs strijden om een  plaats in deze halve 
finale.Meer hier over vind U elders in dit blad. 

 
Sixtus 
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Van de hoofdwedstrijdleider 

Agenda 
 
ZONDAG 26 APRIL 2009 

13:00 - 18:00 UUR:  FINALE PLAY-OFF KADERCOMPETITIE 
BOUHOF-BEEMSTERKAAS  (2 tafels)  

winnaar gaat naar halve finale,  

 
 

MAANDAG 1 JUNI 2009 T/M ? 
19:00 - 23:00 UUR:  TEAMWEDSTRIJDEN  (4 tafels) 

HET SPEELROOSTER WORDT AAN DE BETREFFENDE 

SPELERS UITGEREIKT 
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Let op heren teamspelers 
 

De sluitingsdag  voor de woensdagmiddag  is 6 mei 2009 

voor alle teams. 

 

De sluitingsdag voor de vrijdagmiddag is 8 mei 2009 

voor alle teams. 

 

Het nieuwe seizoen  begint voor de woensdagmiddag op  

9 september 2009. 

 

Het nieuwe seizoen begint voor de  vrijdagmiddag op  

11 september 2009. 

 

Uw wedstrijdleider Toon de Boer 
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8
e
 Plumber Toernooi weer succes 

 
Op verzoek van een van de bestuursleden zet ik hier graag mijn 

ervaringen op papier voor het clubblad van O.B.I.S..  
Na vorig jaar door omstandigheden verstek te hebben laten gaan, 

werd voor mij het 8
e
 Plumber Toernooi een debuutoptreden. Na in 

het biljartwereldje al vele malen de term “Plumber Toernooi” te 

hebben vernomen in positieve zin, heb ik nu aan den lijve kunnen 

ervaren hoe het is om hier onderdeel van te zijn. Hoewel ik nooit op 
de kleine tafel speel, gaf mijn gevoel aan dat dit wel leuk zou kunnen 

zijn. Nou laat mijn gevoel mij zelden in de steek, maar in dit geval is 
het woord “leuk” zwak uitgedrukt. Terwijl het biljarten op zich beter 

had gekund, (misschien wilde ik wel te graag iets laten zien) heb ik 

een fantastisch weekend gehad. De ongedwongen vriendelijke sfeer, 
de mensen, de tegenstanders en de inwendige verzorging waren van 

hoog niveau. Ik denk van mijzelf dat ik redelijk sfeergevoelig 
ben…… Biljarten kan je overal en als je het wilt elk weekend, maar 

het zijn juist de kleine dingen, waaruit de organisatie zijn blijk van 

waardering naar de spelers laat blijken. Die maken het onderscheid 
tussen een gewoon toernooi en een heel leuk toernooi. Kortom, 

ondanks mijn zeer bescheiden elfde plaats, kom ik volgend jaar (als 
het mag) weer graag terug.  

Op biljartgebied heb ik mooie dingen gezien. Een aantal deelnemers 

kende ik wel, andere alleen van naam en sommige helemaal niet. 
Maar de onderlinge sfeer en het gespeelde niveau spreken tot de 

verbeelding. Ik denk dat het ook heel leuk is voor het publiek, de 
combinatie van mooi driebanden, een goede sfeer en het onderlinge 

humoristische geouwehoer. Als je ondanks deze twee concentratie 

verstorende factoren toch goed biljarten kan ben je een goeie. Twee 
spelers wisten zich in dat opzicht te onderscheiden. Marcel Versluijs 

en Jan Viskil lieten zich van hun beste kant zien en waren dan ook de 
terechte finalisten. Dat Jan uiteindelijk de winnaar werd was een 

mooie bekroning voor zijn goede spel. 



 11 

Tijdens de afsluiting heeft deelnemer Hans Wijers reeds namens de 

spelers een dankwoord gesproken, maar ik wil dat vanaf deze plek 

nogmaals doen. Ik ga niet iedereen benoemen, want ik ben veel te 
bang iemand te vergeten, maar hierbij nogmaals onze hartelijke dank 

voor de voortreffelijke organisatie en speciaal voor alle mensen die 
hun steentje hebben bijgedragen. Ik heb genoten. 

Met vriendelijke groet, 

Dirk Snip 
 

PS. Jullie hebben een fantastische lokaliteit, sfeervol en mooi van 
opzet. 
 

                       

 Van de redactie: 

 
Dit keer heb ik Dirk de reportage van het Pumber-tournooi laten 

openen.  

Ik had begrepen dat hij hier een nieuwkomer was en was bereid zijn 
ervaringen naar mij toe te sturen. 

Het mooie van dit toernooi is dat er regelmatig nieuwe gezichten hier 
verschijnen en een kans krijgen om aan dit toernooi te kunnen 

deelnemen. Uiteindelijk is het een invitatietoernooi. 

Ik moet de organisatie dan ook een pluim geven dat zij weer een stel 
spelers bij elkaar wisten te brengen die voor het nodige spektakel 

zorgden. 
 

In poule 1 wist onze clubgenoot Marcel Versluis dhr. Koning net 

voor te blijven om zich te plaatsen voor de finale. 
   

In poule 2 was Jan Vis kuil oppermachtig en wist al zijn partijen te 
winnen en werd zodoende de andere finalist. 

 

Ook in de finale was Jan niet te stuiten en wist ongeslagen dit 
toernooi af te sluiten. 
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UITSLAGEN 
 

 

Ronde nummer:  1 

Poule nummer:  1 

                                 STAND 

 

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

   1 Versluis   12  349  328  1,064  1,388  12  106,400 

   2 Koning     12  253  337  0,750  1,000   9  103,544 

   3 vd Braak    9  223  351  0,635  1,060   6   97,738 

   4 Bottelier   6  265  330  0,803  1,363   8   89,222 

   5 Groenland   5  205  368  0,557  0,603   5   92,850 

   6 vd Meij     4  207  367  0,564  0,625   5   86,769 

   7 Prikkel     4  171  286  0,597  1,057   6   82,469 

   8 Bolten      4  294  371  0,792  1,041  11   79,250 

 

 
8e Plumber SportcentrumUitgeest Toernooi 

 

Ronde nummer:  1 

Poule nummer:  2 

                                 STAND 

 

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

   1 Viskil     14  350  320  1,093  1,388  10  109,380 

   2 Beentjes   10  265  290  0,913  1,142   8  114,225 

   3 Hoogland    8  217  334  0,649  0,875   7   99,953 

   4 Tiecken     6  206  317  0,649  0,680   6  108,300 

   5 vd Braak    5  198  347  0,570  0,761   6   95,100 

   6 Snip        5  297  318  0,934  1,250   8   77,833 

   7 Weijers     4  254  318  0,798  1,000   8   99,837 

   8 Ripke       4  176  304  0,578  0,945   5   89,061 
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Finalepartijen: 

 
De nr. 1 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl. 1 en 2 

De nr. 2 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl. 3 en 4 

De nr. 3 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl. 5 en 6 

De nr. 4 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl. 7 en 8 

De nr. 5 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl. 9 en 10 

De nr. 6 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl.11 en 12 

De nr. 7 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl.13 en 14 

De nr. 8 van poule 1 en poule 2 spelen voor pl.15 en 16 

 

EINDSTAND 
 

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

 1   Viskil      2   50   53   0,943  0,943  6   94,340 

 2   Versluis    0   44   53   0,830  0,000  8   83,020 

 3   Koning      2   37   46   0,804  0,804  6  110,937 

 4   Beentjes    0   25   46   0,543  0,000  4   67,937 

 5   vd Braak    1   35   68   0,514  0,514  4   79,184 

 6   Hoogland    1   35   68   0,514  0,514  2   79,184 

 7   Tiecken     2   32   58   0,551  0,551  4   91,950 

 8   Bottelier   0   41   58   0,706  0,000  4   78,544 

 9   Groenland   2   32   53   0,603  0,603  2  100,633 

10   vd Braak    0   31   53   0,584  0,000  3   97,483 

11   Snip        2   55   54   1,018  1,018  8   84,875 

12   Prikkel     0   32   54   0,592  0,000  4   81,737 

13   Weijers     1   40   42   0,952  0,952  4  119,050 

14   vd Meij     1   35   42   0,833  0,833  4  128,200 

15   Bolten      2   50   41   1,219  1,219  5  121,950 

16   Ripke       0   27   41   0,658  0,000  3  101,307 
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Het toernooi in beeld 

 
De winnaar wordt van harte gefeliciteerd en ontvangt de Plumberblokaal. 

 

     De nummers 1, 2 en 3 

 
Jaap: Mee doen is belangrijker dan winnen. 

 

 

 

En mag ik ook effe het woord? 
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 Jeh,jeh, jeeeeeh 
                                          

 

                           

 

                           De nummer1 in actie 

 

 

Heren is alles naar wens ?         

 

 

 

 

 

Dirk, ik ben wel jaloers op je, want 

jij kan overal bij. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leuk, dat jullie er ook zijn.                                
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Op zaterdag 28 februari werd er in ons clubgebouw een kaas- en 

wijnproeverij, gehouden door onze sponsor Rene Koelman van 
bovengenoemd bedrijf. 

In tegenstelling met andere gelegenheden was de bar niet geopend. 
Dat hoefde ook niet, want iedereen werd ontvangen met een aperitief. 

Het was de bedoeling om iedereen kennis te laten nemen van diverse 

soorten wijn en kaas. 
Het was een avondvullend programma en we konden gebruik maken 

van 8 verschillende soorten wijn, waarbij 2 ambachtelijke stukken 
kaas werd geserveerd. 

De animo was goed te noemen, er waren 28 personen en omdat 

degenen die zich hadden aangemeld hadden, echt geïnteresseerd 
waren in dit gebeuren. 

Over elke wijn en kaas werd uitvoerig verteld waar deze vandaan 
kwam en werden de bijzondere kenmerken hierbij vermeld. 

Rene naam ons mee op reis door deze gebieden en wist dit op een 

voortreffelijke wijze te verwoorden. 
Ook ging hij in over het affineren van de kaas en zijn partner, een 

vinoloog bij uitstek wist hem op het gebied van wijn hem uitstekend 
aan te vullen.  

Na de presentatie, welke tot half twaalf duurde werden de open 

flessen wijn en kaas nog soldaat gemaakt, want er was ruim 
voldoende voor iedereen. 

Het was een zeer geslaagde avond en er werd na afloop dan ook 
gevraagd om dit jaarlijks te laten terugkeren. 

Zelfs Rinus die voor de proeverij sceptisch was gestemd en een 

bierdrinker bij uitstek is, wist zich prima te vermaken.   
 

Sixtus. 
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Finale Districtskampioenschap 2
e
 klas Libre 

 
De deelnemers van dit kampioenschap met uiteindelijke winnaar Nico 

Mongelluzzi 

 

Dinsdagavond 9 december druppelen de deelnemers een voor een 
binnen. 

Echter op het moment dat de wedstrijdleider John Tiecken het 
startschot wil laten klinken komen we tot 7 deelnemers. De als eerst 

geplaatste Hans Berg blijkt niet aanwezig te zijn, waardoor reserve 

Henk Welboren alsnog het achttal completeert. 
Henk mag meteen het spits afbijten tegen ondergetekende, die dan 

als eerst geplaatst is en 30 beurten later was het Forza Italia. 
De tweede partij was op voorhand een prestigegevecht tegen de 

volgende clubgenoot; Henk Lammers. Ik gooide er een extra glaasje 

vino tegenaan voor deze thriller, want ik zag dit gevecht toch wel 
met bevende handen tegemoet. 

Na een aanvankelijk gelijk opgaande strijd toverde Henk een serie 
van 25 tevoorschijn en zoog tevreden zijn bierglas leeg. Dat ik direct 

antwoordde met een serie van 21 gaf hem toch wel een bittere smaak. 

Na 22 beurten stond ik op 96 en maakte Henk de 100 vol, waarmee 
zijn toernooi al grotendeels was geslaagd. 
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Het grappige feit deed zich voor, dat alle acht deelnemers na twee 

partijen een winst- en een verliespartij hadden geboekt. 

De derde dinsdagavondpartij ging tegen Pe Groot, een leuke 
tegenspeler, maar leuk of niet, na 27 beurten liet ik Pe met 71 punten 

achter. 
Woensdagavond mocht ik starten tegen Piet Laan. Als Piet nog 

aanspraak wilde maken moest het nu gebeuren. Hij ging op zijn 

bekende bedachtzame wijze serieus te werk. Helaas voor hem moest 
hij na 26 beurten ook de vlag strijken. 

Op dan maar naar Cees Koene. Ondanks dat Cees een snelle prater is 
werd dit in de partij averechts vertaald. Cees mag namelijk graag een 

driebandje spelen maar bij deze discipline is toch echt een bandje 

genoeg. Het liep niet bij hem en in mijn langste partij van 31 beurten 
bleef Cees achter met 54 punten. 

De laatste woensdagavond- en voorlaatste partij was de altijd 
gezellige Cees Baars de opponent. Die haalde nog even alles uit de 

kast en het kon alle kanten op. Na 25 beurten maakte ik de 100 vol 

en Cees stond met de nabeurt nog tegoed op 95. Echt jammer voor 
hem, dat hij te dik werd aangespeeld en miste. 

Resultaat van dit alles was dat ik de finale op donderdagavond mocht 
spelen tegen Alfons Dekker met allebei 10 punten. 

Om zeven uur eerst de tot dan nummers vijf tot en met acht tegen 

elkaar. Het wachten leek niet alleen lang maar was ook werkelijk zo. 
Een van beide partijen duurde maar liefst twee uur. 

Het gevolg was dat de kurk van de Italiaanse wijnfles, meer dan 
normaal het geval is, gehaald werd. Geloof het of niet maar mijn 

geheim is, dat daardoor mijn angsten en beven in het biljartspel opzij 

worden gezet. 
Ondertussen leverde Henk Welboren een prima prestatie door na een 

voorzichtige start alsnog beslag te leggen op de derde plek met o.a. 
de hoogste serie van 29 van het toernooi. 

Dan de finalepartij tegen Alfons Dekker, die zou moeten winnen om 

kampioen te worden. De gehele partij kon Alfonso echter zijn 



 20 

normale niveau niet bereiken en bij mij ging het crescendo, wat 

resulteerde in winst; 100 tegen 51 in 26 beurten. 

In een thuisfinale voor talrijk publiek(waaronder DVO, H.H.Waard, 
en Wik-supporters) werd ik il campione met een moyenne van 3.72.  

Tijdens de huldiging, welke werd gedaan door good-old Jan 
Visser(petje af hoor voor die man) werd mij de vraag gesteld om 

vertegenwoordiger te zijn in de gewestelijke finale. Helaas is dat 

voor mij niet mogelijk en daarom wens ik Alfons, als 
plaatsvervanger, alle geluk toe in die strijd. 

Ik meen te mogen spreken van een uitermate sportief en gezellige 
finale met gezellige deelnemers. Rest mij de Bv OBIS, 

wedstrijdleider John Tiecken, arbiterskorps en alle verdere 

verzorgers van deze perfect georganiseerde finale te bedanken. 
 

Ari Verdertsie oftewel Nico Mongelluzzi. 
 

Districtfinale Libre 2e klasse 

Stand ronde 7 11-12-2008 

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car 

1 Nico Mongelluzzi 7 12 696 187 3,72 21 4,00 99,42 

2 Alfons Dekker 7 10 650 208 3,12 25 3,84 92,85 

3 Henk Welboren 7 8 588 184 3,19 29 5,26 84,00 

4 Pe Groot 7 6 607 188 3,22 21 5,00 86,71 

5 Piet Laan 7 6 570 183 3,11 24 5,00 81,42 

6 Henk Lammers 7 6 580 188 3,08 25 4,54 82,85 

7 Cees Baars 7 4 605 190 3,18 22 3,70 86,42 

8 Cees Koene 7 4 597 224 2,66 28 3,70 85,28 
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OBIS - Bouhofteam Districtskampioen 
 
Met overtuigende cijfers is het OBIS-Bouhofteam kampioen 

geworden van het district Alkmaar. 
Het is op zich een knappe prestatie, omdat het team voor de 2

e
 

achtereen volgende keer in hun 2-jarig bestaan de regiofinale weet te 

behalen. 

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

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

Pouleindeling 2008-

2009 

Eindstand 

per 

 09-04-2009 

 C4 Klasse 

Team Gespeeld pnt voor pnt tegen saldo 

Obis 6  Bouhof  28 159 93 66 

Heerhugowaard 8 26 133 101 30 

Vennewater 4 26 129 105 24 

de Band 5 28 120 132 -12 

De Stille Kracht 4 26 113 121 - 8 

Excelsior 3 24 104 112 - 8 

De Doorschieters 24 95 121 -26 

HHW 7  autowaard 26 79 155 -76 
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Ter herinnering Jan de Wildt. 
Twee jaar geleden overleed mijn biljartgabber Je de We te 

B (Jan de Wildt). Destijds had ik een “in memoriam” 

geschreven, helaas een dag te laat om te publiceren. Het 

leek mij toch goed om nog eens op deze OBIS parel terug te 

blikken ……… 

Ik had het al eens een keer geroepen en zelf gezien dat Jan 

slordig met zijn gezondheid om ging, maar dood ?? Nee, dat 

kon niet waar zijn. Met Je de We te B, zoals velen hem beter 

kennen, heb ik een tiental jaren door Nederland de 

biljarttoernooien en kampioenschappen afgelopen. Een 

twee-eenheid waren we. Jan was meestal vergezeld van zijn 

stormram (kent u hem nog ??). Destijds gemaakt door Paul 

Visser; een enorm houtblok met handvat , waarop na 

verloop van jaren alle namen van zeer veel 

biljartgrootheden op vermeld stonden. Iedereen moest 

tekenen op dat ding. De stormram was een mascotte en 

werd echt overal naar meegedragen. Zijn keu vergeten, dat 

kon, maar de stormram…neen. Zelfs Ceulemans naam 

ontbrak niet op de ram. We waren erom bekend. 

Een prachtige kerel was het. Hij hield van een biertje (en 

soms een jonkie erbij), zat boordevol humor en hield van de 

gein en het leven, was sociaal en had altijd belangstelling 

voor iedereen. Wie heeft hem niet in het ziekenhuis op 

bezoek gehad ? Jan had ook voor de meesten van ons een 

bijnaam:  wie kent niet Chieltje (Piet Adrichem), Benno (Ben 

de Ruyter en Ben Looyenga), Sjonnieboy (zijn maat John van 

Duivenvoorde), de Aal (Michel Ales), de Noot (Gren 

Noteboom), Januska (Jan van der Waart) Roberto (broer 

Rob), vader Piet, het Opperhoofd (Jaap Bregman), het 

biljartinstituut (Piet Liefting), Mussieur van der Meij (Pietje), 

Heinzelman (Heinz Wehrman), Pekkie boy (Patrick 

Wehrman) etc. etc.  

Hier nog enige anekdotes en herinneringen. 
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Op een verjaardag van ons mede-kaderlid Gren Noteboom 

was Je de We ook uitgenodigd. Rond half twee ’s nachts nam 

Jan afscheid van het feestje. Na een kwartier werd er plots 

weer op de deur en ramen gebonkt. Nu moet ik vertellen 

dat  Jan een lichte handicap had, hij stotterde niet, maar hij 

haperde af en toe. De deur werd opengedaan en daar stond 

Jan. Voordat iemand iets kon zeggen riep Jan: Vvvvvvraag 

niets, maar kkkkkom direct met 6 sterke kkkkkkerels. 

Ssssnel !!!! SSSSnel !!!!!! Wat is er dan Jan stamelden we uit? 

Vvvvvvraag niets maar kkom mee !!. Hij was helemaal in 

paniek. We snelden ons van de Oosterstreng naar de 

Rijksstraatweg en tot onze grote schrik zagen we – ACHTER 

RODE GEMEENTEPOLITIE LINTEN  notabene!!!!! – Je de W’s 

auto in een afgegraven gat in de weg van 3 bij 2 liggen. Hoe 
was dit mogelijk, hoe kreeg hij in godsnaam zijn auto achter 

die linten en precies in dat gat. Ik kan het nog steeds tot op 

de dag van vandaag niet begrijpen. Met vereende krachten 

tilden we snel de auto uit het gat voordat de politie de linten 

kwam controleren………… 

Tijdens het NK bandstoten werd ik voor het eerst kampioen 

van NL in de ereklasse. Het was in Berkel Enschot en zoals 

gebruikelijk was er een horde aan supporters mee (ong. 50) 

waaronder Je de We natuurlijk. Geweldig was het !! Het 

werd een groot feest, dat ze nog steeds herinneren in 

Berkel. We liepen na afloop polonaise door de tent en dwars 

door alle plichtplegingen heen. Rond de klok van tienen 

ging iedereen naar huis met natuurlijk een borreltje teveel 

op. Het was niet anders. Ik weet nog dat een vriend van me 

de nieuwe auto vol spuugde bij mijn schoonvader, de auto 

ruikt er nu – na 15 jaar - nog zuur van….……Maar dat 

terzijde. Je de We moest zijn wagen naar huis rijden (!!!) en 

had Heinz Wehrman naast zich. Heinz zijn gezondheid was 

niet al te best; Heinz moest elke dag zijn nieren spoelen. De 

volgende dag - allemaal toch veilig thuis gekomen - belt Jan 
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verbolgen mijn broer Rob. Je bbbbent een echte vvvvriend, 

Roberto, een echte vvvriend ben je !!! Wat is er Jan, sprak 

Rob. Zag jij mijn koplampen gisteravond niet uitgaan, 

Roberto, je reed toch voor me ?? Ja Jan ik zag ze steeds 

kleiner worden…Neen Roberto, ze werden niet kleiner, ze 

gingen uit; mijn dynamo begaf het en op een gegeven 

moment kon ik niet verder en stond zonder stroom langs de 

kant van de weg. Sorry Jan sprak Rob, ik heb het niet 

gezien. Ja maar dat was nog niet zo erg, Heinz had geroepen 

toen ze aan de kant stonden, Wir rufen der Polizei an ! Niks 

geen Pppppolizei had Jan geroepen, we rufen niets an !!! 

Heinz dus maar achter het stuur en Je de We dus duwen. En 

wat denk je dat er gebeurt ??? Glijdt ie bij het aanduwen 

naar beneden en valt ie met zijn bakkes precies op de 

knalpijp. Hoe beschonken kan je zijn ??? Wat had ie een 

pijn, helemaal verbrand die lippen.  Jan en zijn auto in de 

kreukels….Hij heeft echt een maand met enorm verbrande 

lippen en verbanden op zijn hoofd rond gelopen.   

En wie herinnert zich  Jan niet in de jaarlijkse 

ledenvergadering ?? Altijd aanwezig en altijd met iets 

ludieks voor in de rondvraag. “Zeg geacht pppasforum 

(bestuur)”, ik heb geen financieel verstand van zaken , maar 

uhhhh wat moet die post Wehkamp van 20 gulden op de 

balans ???? (zeg ik dat goed Chiel, vroeg ie dan, is het de 

balans) Zijn er soms zweetbandjes voor aangeschaft waar ik 

niets van af weet ???  

De laatste keer dat ie de vergadering bezocht, had ie een 

vraag voor de bouwcommissie waarom of de 

schaamschotten op de hoogte van Nico Mongeluzzi waren 

gemaakt. Nico zou qua lengte geen maatstaf zijn voor de 

schaamschotten. Altijd iets ludieks.  Geweldig gewoon.  

Jarenlang hebben we thuis bij elkaar gezwikt (Anne Jager, 

Jaap Bregman, Rob, Piet, Piet van der Meij). Enorm 

gezellige avonden, om nooit te vergeten. Ik zie nog Jaap 
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Bregman in zijn onderbroek staan om 2 uur ’s nachts met 2 

eieren kapotgeslagen op zijn hoofd. Jan kwam steevast te 

laat op de kaartavonden  omdat het fietslicht van” je Carols 

fiets” weer eens kapot was. Dan ging ie dat altijd eerst – tot 

ergernis van ons kaarters - maken in de gang, want zo sprak 

Jan steevast “Vvvvvvveiligheid gaat vvvvoorr alles!!!” Rond 

tweeen nokten we meestal met kaarten en gingen we – 

voorzien van een aardig biertje - naar huis. Jan had soms 

moeite om zijn fiets te vinden, belandde soms in een sloot, 

maar sprak toch altijd vlak voordat ie vertrok de wijze 

woorden “vvvveiligheid vvvoor alles”.  

Jan was 1e klas kaderspeler (30 moyenne). In zijn 

biljartkoker zat een gat onderin, die droeg ie dus steevast 

ondersteboven. Zijn krijtje etc. bewaarde hij in een 

washandje !!!  Jan was wars van uiterlijk vertoon.  

Op kaartavonden bij hem thuis kwam steevast een Hema 

worst op tafel, want die vond ie zo lekker. Als je niet 

oppaste dan vrat Cheeba de hond de hele worst op zonder 

dat je het wist. En JdW maar roepen tegen die hond 

“Cheeba blijf, Cheeba blijf”. Hij luisterde nergens naar die 

hond.  

Van broodje BAPao of hoe die troep ook heette moest ie 

niets hebben, een bal gehakt of een hotdog, daar maakte je 

hem blij mee. 

 

Zijn auto’s  waren legendarisch, zijn uitspraken ook. Jan 

hoorde bij OBIS, OBIS hoorde bij Jan. Hij had wat moeite 

met de verhuizing uit het oude vertrouwde gebouw. 

Ofschoon het beslist niet zo is, vond Jan dat de doodsteek 

voor OBIS. Het was niet meer zoals vroeger. Zo hield Jan ook 

altijd van het oude vertrouwde “bakkertje op de hoek” (blijf 

bij het oude, waarom moet alles veranderen ?) 

We zagen hem de laatste maanden steeds minder buiten 

komen. Jan begon zich een beetje te verschuilen. Het 
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kaderteam heeft 4 jaar terug nog geprobeerd hem aan het 

biljarten te krijgen. Het lukte net niet…Jan speelde 4 

partijen met 7, het maakte ons niet uit. Toen hing hij de keu 

echt in de wilgen. Jan zag als een berg op tegen alle 

bekenden die hem tegenkwamen en vragen gingen stellen 

waarom of hij zijn oude niveau niet meer haalde. Jan 

vereenzaamde steeds meer en had alleen zijn telefoon nog 

als communicatiemiddel. Hij belde geregeld om naar het 

reilen en zeilen van de club en mensen te informeren. Jan 

was alleen en zag het niet meer zitten….. 

Het is nog steeds een groot gemis om met deze kanjer nooit 

meer een biertje aan de bar te kunnen drinken en nooit 

meer uit volle borst het “I walk through the fields” of  “you 

never walk alone” te zullen zingen. We missen hem nog 

steeds. Wat ongelofelijk jammer dat het zo triest is 

afgelopen. Jan, je was een kanjer, een OBIS parel. We zullen 

je nooit vergeten.  

 

Chiel 
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OBIS 1- DE VISHOEK KAMPIOEN!! 
 

OBIS 1- De Vishoek is voor de 3e keer op rij districtskampioen 

geworden. 
Door de enige overgebleven concurrent Stille Kracht 1 te verslaan, is 

de titel wederom veilig gesteld. 

 

De Regiofinales voor de B1 zijn van 1 t/m 3 mei bij Horna in 
Hoorn. 

 

Pouleindeling 2008-2009 
Stand per 
07-04-2009 

      

Team Gespeeld pnt voor pnt tegen saldo 

Obis 1 de Vishoek  20 97 43 +54 

Stille Kracht 1 20 83 57 + 26 

Vennewater 1 20 77 62 + 15 

Aker '97 2 20 78 62 + 16 

LANG Rond 1 20 73 66 +  7 

WIK 1 20 69 71 -  2 

Aker'97 1 20 67 73 -  6 

HHW 1 20 66 74 -  8 

Lang Rond 2  20 60 80 - 20 

Onde Ons 1  20 52 88 - 36 

Stille Kracht 2 20 48 92 - 44 
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Verslag K3 toernooi 

 
Je weet het eigenlijk al een jaar lang, dat het toernooi er aan komt. 

Maar als je zelf niet meer op de clubavond speelt, lijkt het ook 
allemaal een beetje langs je heen te gaan. Natuurlijk zie ik John wel 

regelmatig bij de nationale teamwedstrijden, maar dan komt het er 
eigenlijk ook niet echt van. Dus komt het uiteindelijk vooral op de 

paar maanden vóór de speeldata neer dat het een en ander moet 

worden georganiseerd. Dat is nu meer een ding van John geworden 
dan van mij en dat is eigenlijk nog niet zo erg ook. Lekker rustig en 

John doet het wel aardig goed met het zoeken naar de juiste 
invitatiespelers en sponsors voor het invitatietoernooi.  

 

Ook dit jaar konden we, althans volgens John, weer aardig spel 
verwachten. Natuurlijk waren er enkele afzeggingen, maar John kon 

putten uit voldoende goede biljartvrienden uit de directe omgeving 
en daarbuiten. Hij had daartoe Ruud Daas,  Wilfred Wijnnobel, Peter 

Boelhouwer, John Kitseroo, Wil v/d Braak, Kees Visser en Jim v/d 

Starre uitgenodigd. Van BV OBIS waren John Mol , Alex Völker, 
Sjaak Strik, Martin Guldemond en ondergetende deelnemer aan dit 

toernooi. 
 

Er waren genoeg biljartvrienden om te helpen bij het arbitreren, de 

bardiensten, de catering en mentale ondersteuning gedurende dit 
toernooi. 

 
Het toernooi kwam in de bekwame wedstrijdleiding van Anne de 

Jager. Het gaf af en toe een beetje strubbeling met het programma, 

maar daar zijn we gezamenlijk toch uitgekomen. 
 

Het was de bedoeling, dat het vooral een gezellig toernooi zou 
worden, met genoeg biljartmomenten om van te smullen. Nou we 

hebben gebiljart en voor sommigen was het toch wel een marathon. 

Vooral de zaterdag was te lang met 5 volledige ronden. Maar ik moet 
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zeggen, dat iedereen toch heel vriendelijk en meegaand bleef en ook 

de laatste partijen netjes uitspeelden. 

 
De biljarters werden, zoals gebruikelijk, in poules verdeeld naar 

zwaarte. De partijen werden door meerdere spelers goed spelend 
gewonnen en dat gaf uiteindelijk een spannend resultaat na het 

uitspelen van de poulepartijen. Kees Visser en ondergetekende 

kwamen op gelijke matchpunten te staan, maar Kees kwam net een 
beetje te kort bij zijn Algemeen Moyenne%. Dus mocht 

ondergetekende door naar de kruisfinales om te strijden voor de 1
e
 tot 

en met de 4
e
 plaats. De uitslag zal u al bekend zijn van de uitslagen 

op de website van BV OBIS.  

 
Ik kon op de zondag van het toernooi geen geluid meer 

voortbrengen, want anders had ik zeker nog een dankwoordje 
gedaan. Daarom wil ik achteraf toch nog even iedereen bedanken, 

die op enigerlei wijze heeft meegeholpen om ook dit 

invitatietoernooi weer tot een vooral gezellig en sociaal gebeuren te 
maken. 

Peter beloof ik de beker voor een goed doel af te zullen staan, als ik 
volgend jaar mijn kampioenschap prolongeer voor de 3

e
 maal.  

Met vriendelijke groeten, Joop Roelands 

Eindstand poule 1 en 2. 

Naam speler 

TE MAKEN 

CAR STARTMOY. Moy CAR BRT HS MOY MP MOY% 

John Mol 110 6,50 6,5 511 59 43 8,661 12 133,25% 

Wilfred 

Wijnnobel 130 8,00 8 572 55 46 10,400 12 130,00% 

Jim v/d 

Starre 150 9,50 9,5 675 69 45 9,783 9 102,97% 

Peter 

Boelhouwer 170 11,00 11 679 87 45 7,805 5 70,95% 

Sjaak Strik 110 6,50 6,5 411 77 46 5,338 3 82,12% 

John 

Kitseroo 170 11,00 11 559 73 35 7,658 2 69,61% 

Naam speler TE MAKEN STARTMOY. Moy CAR BRT HS MOY MP MOY% 
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Kruisfinale ronde 6 

 
 Kruisfinale ronde 7 

Naam 

Speler CAR BRT HS PARTIJMOY MP 

Naam 

Speler CAR BRT HS PARTIJMOY MP 

Joop 

Roelands 170 13 68 13,08 3 

Wilfred 

Wijnnobel 97 13 21 7,46 0 

John Mol 83 14 23 5,93 0 

Martin 

Guldemond 150 14 57 10,71 3 

Ruud 

Daas 170 7 79 24,29 3 Kees Visser 84 7 24 12,00 1 

Jim v/d 

Starre 150 9 54 16,67 3 

Peter 

Boelhouwer 106 18 18 5,89 0 

Sjaak Strik 110 9 23 12,22 3 Alex Völker 72 9 47 8,00 1 

John 

Kitseroo 170 19 56 8,95 2 

Wil v/d 

Braak 72 19 10 3,79 0 

 

CAR 

Martin 

Guldemond 150 9,50 9,5 745 64 88 11,641 12 122,53% 

Joop 

Roelands 170 11,00 11 814 69 75 11,797 10 107,25% 

Kees Visser 130 8,00 8 597 70 44 8,529 10 106,61% 

Ruud Daas 170 11,00 11 723 65 65 11,123 8 101,12% 

Alex Völker 110 6,50 6,5 502 66 47 7,606 7 117,02% 

Wil v/d 

Braak 110 6,50 6,5 383 82 30 4,671 0 71,86% 

Naam 

Speler CAR BRT HS PARTIJMOY MP 

Naam 

Speler CAR BRT HS PARTIJMOY MP 

Joop 

Roelands 170 4 94 42,50 3 John Mol 26 4 13 6,50 1 

Wilfred 

Wijnnobel 130 10 19 13,00 3 

Martin 

guldemond 142 10 39 14,20 1 

Ruud Daas 99 9 35 11,00 1 

Jim v/d 

Starre 150 9 54 16,67 3 

Jim v/d 

Starre 150 9 54 16,67 3 

Peter 

Boelhouwer 106 18 18 5,89 0 

Sjaak Strik 110 15 36 7,33 3 

Wil v/d 

Braak 71 15 15 4,73 0 

Alex 

Völker 110 15 38 7,33 3 

John 

Kitseroo 134 15 33 8,93 0 
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Eindstand van het 3
e
 Kadrie Invitatietoernooi 2009 

 

NAAM SPELER CAR BRT HS PARTIJMOY MP 

Joop Roelands 1154 86 94 13,42 16 

Wilfred Wijnnobel 799 78 46 10,24 15 

Martin Guldemond 1037 88 88 11,78 16 

John Mol 620 77 43 8,05 13 

Jim v/d Starre 975 87 54 11,21 15 

Peter Boelhouwer 955 125 45 7,64 7 

Ruud Daas 992 81 79 12,25 11 

Kees Visser 787 97 44 8,11 11 

Sjaak Strik 631 101 46 6,25 9 

Alex Völker 684 90 47 7,60 11 

John Kitseroo 863 107 56 8,07 4 

Wil v/d Braak 526 116 30 4,53 0 
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OBIS Pearl / HB Occasions/ van de Poel Auto service 

kampioen kaderkompetitie 
  
Na een zinderende strijd die pas op de allerlaatste wedstrijdavond 

werd beslist, is het kaderteam van OBIS HB Occasions / van de Poel 

Autoservice er uiteindelijk toch in geslaagd de titel in de nationale 
kaderkompetitie te bemachtigen. Het team bestaat uit Pieter 

Adrichem, Ronald Filippo, Cock van Hooff , Jaap Ripke en Marcel 
Merbis. 

Lange tijd zag het er naar uit dat de titel naar het Haarlemse Kitseroo 

zou gaan; HB Occasions had weliswaar de betere papieren 
(wedstrijdpunten en doelsaldo waren exact gelijk, % gescoorde 

caramboles van HB was beter) maar het programma van Kitseroo 
was op papier makkelijker. Toen op de één na laatste wedstrijddag 

bijzonder verrassend werd verloren van het Beverwijkse Friends en 

Co, leek het lot en dus de tweede plaats, bezegeld. Kitseroo kon 
echter in zijn één na laatste partij de druk ook niet aan en verloor met 

dezelfde cijfers (2-6) van het niet zo bijster sterk aangeschreven VOF 
Meijer. De stand was dus weer onverwacht gelijk tussen de beide 

kemphanen. Met nog één duel te gaan moest HB Occasions naar het 

Hoornse de Vries Juweliers, die nog in de strijd waren voor een plek 
in de play-offs, Kitseroo kreeg een op papier eenvoudig "Haarlems 

onderonsje". 
U heeft allen kunnen lezen hoe het liep. In het hol van de leeuw 

wisten de mannen van HB de overwinning uit het vuur te slepen, 

terwijl Kitseroo niet verder kwam dan 4-4. Nu moet in het weekeinde 

OBIS 
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van 9 en 10 mei in een poule met 4 andere kaderteams (nog niet 

bekend) de strijd worden aangebonden om uiteindelijk in de finale te 

belanden die met 6 teams zal worden gespeeld. 
  

Persoonlijke resultaten team 
Pieter (300 caramboles 57/2) miste slechts één wedstrijd dit seizoen. 

Speelde tot drie wedstrijden voor het einde goed tot zeer goed en 

verloor slechts één partij (van Jeroen); moyenne tot aan dat moment 
exact 50. In geen enkele partij werd meer dan 10 beurten gebruikt. 

De laatste partijen ging het wat minder en werd twee keer verloren 
(van Nico Klaassen en Richard Wolthuizen). In zijn allerlaatste partij 

was het herstel echter weer zichtbaar en werd - toch wel  belangrijk - 

gewonnen van Germ Bot in 8 beurten. Met ruim 39 moyenne (1e 
helft 39,35 en 2e seizoenshelft 39,30), 16 gewonnen partijen, 3 

verloren, kan Pieter terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. Als je 
je beseft dat Pieter nooit meer traint en alleen zijn 57/2 partij eens in 

de week speelt, dan is 40 moyenne eigenlijk zeer goed te noemen. In 

de goede ouwe tijd ging alles nog wat makkelijker, vaster en wellicht 
nog sneller, maar ongetraind gaat dat eenvoudigweg niet meer. Dat is 

wel zeker. 
Het is wellicht het laatste seizoen dat 57/2 gespeeld werd door Pieter. 

De KNBB heeft besloten te moeten ingrijpen en een nieuwe spel 

tussen het 57/2 en het veel te moeilijke 57/1 te moeten introduceren, 
het zgn. Neo 57/2. Het biljart wordt dan in slechts 4 vakken verdeeld. 

De basislijnen vanaf de korte band verdwijnen.......We zullen zien 
hoe dat allemaal uitpakt. 

Ronald Filippo 
Na een aanvankelijk stroeve start heeft Ronald zich duidelijk hersteld 
in de 2e seizoenshelft. Ronald staat veel zelfverzekerder aan de tafel 

en als de ballen eenmaal op de kop van de tafel zijn verzameld, dan 
is er een serietje te verwachten. Dat geeft toch altijd wel een 

geruststellende gedachte. In tegenstelling tot Pieter is Ronald een 

echt trainingsbeest. Uren kan ie bezig zijn, patroon na patroon. De 
resultaten daarvan zijn duidelijk terug te zien op het groene laken. 
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Ronald speelt momenteel vast en is getraind. De 2e helft verloor 

Ronald slechts 2 partijen. Over de 2e seizoenshelft behaalde Ronald 

een moyenne van 18,46, de 1e helft werd afgesloten met 13,20. Een 
duidelijke  verbetering dus ! Het is altijd moeilijk om in de 

kadercompetitie, waarin wekelijks met verschillend materiaal wordt 
gespeeld, een  moyenne van rond de 30 neer te zetten. Dat Ronald 

daar toch wel in staat toe moet worden geacht bewijzen de resultaten 

in zijn laatste toernooien wel. 

Cock van Hooff  
Cock moet gezien worden als de man die ons er in de eerste 
seizoenshelft doorheen heeft gesleept. Cock verloor toen slechts 3 

partijen. Nadien is het minder gegaan met Cock. Hij kampt met zijn 

vorm, alle ballen rollen over de tafel, geen amorti, geen afstoot, geen 
gevoel. Mopperend vinden we hem vaak na de partij terug. Ik kan er 

geen zak meer van"" horen we hem dan zeggen. "laat mij de 
volgende keer maar teus". We weten allemaal dat Cock beter kan; op 

zijn clubavond en tijdens het NK 38/2 werd wel een prima moyenne 

neergezet, in de kadercompetitie wil het echter niet meer lukken en 
slaat de angst op falen zeer snel in de partij toe. Moyenne over de 2e 

seizoenshelft bedraagt 13 en dat is voor Cock veel en veel te laag. 
Eerste helft ruim 18. Cock won 11 van zijn 20 partijen. 

Jaap Ripke 
Bij Jaap was het net andersom; na een matige start waarin 5 van de 9 
partijen verloren werden, gooide Jaap daarna de beuk erin. Alle 

resterende 6 partijen werden gewonnen. We weten dat het allemaal 
niet zo kadertechnisch is wat Jaap laat zien, maar voor een kaderteam 

wel uiterst effectief en een prima 4e man. Als Jaap de kaderposities 

eens zou kunnen uitbuiten....... ik denk dat het al gauw een 
moyennetje of 5 zal schelen als hij dat wat beter onder de knie zou 

krijgen. Maar zo heeft iedereen in het team zijn kwaliteiten, het 
bandspel en verdedigend vermogen van Jaap is sterk en voor een 

4e man prima te noemen. We verwachten tijdens de halve finale veel 

van Jaap. Jaap speelde de 2e seizoenshelft 11,58, de eerste helft werd 
met ruim 9 afgesloten. Jaap won 10 van zijn 15 partijen. 
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En dan tot slot Marcel Merbis.  
Marcel heeft om gezondheidsredenen de 2e seizoenshelft nauwelijks 

gespeeld en heeft aangegeven dat we maar met zijn vieren door 
moeten gaan. Jammer uiteraard maar een besluit dat we respecteren. 

We hopen dat het snel beter zal gaan met Mars en dat het 
biljartlampje weer snel zal gaan branden voor hem.....Koppie op 

Marcel !! 

  

  Moy 1e Moy 2e gespeeld gewonnen 

Pieter 39,35 39,30 19 16

Ronald 13,20 18,46 18 12

Cock 18,52 13,89 20 11

Jaap 9,77 11,58 15 10

Marcel 7,24 5,09 8 2

 
Namen het  OBIS Pearl / HB Occasions/ van de Poel Auto 
service Kaderteam wil ik ook nog een woord van dank richten 

aan onze trouwe supporters en “medewerkers… 
O.a. Gerarders Bruins, Paultje Joehoe, Piet van der Meij, Jesus 

en natuurlijk niet te vergeten een speciaal woord van dank aan 
de vaste arbiters Dees, John, Benno en Bert Looyenga En onze 

vaste barkeper Rinus. Wat moeten we doen zonder hun hulp. 

Het was klasse het hele seizoen. 
 
Pieter van Adichem. 
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Pos Team Gesp Winst Gelijk Verl Pnt +/- % 

1 OBIS Pearle Kaderteam 20 11 7 2 29 101 - 59 87.19 

2 Kitseroo Speelautomaten 20 10 8 2 28 99 - 61 84.38 

3 OBIS - Bouhof Horeca 20 12 3 5 27 95 - 65 83.41 

4 Beemster 20 10 4 6 24 93 - 67 85.36 

5 De Vries Juwelier 1 20 10 3 7 23 88 - 72 85.52 

6 B.V. Velsen Kaderteam 20 7 6 7 20 85 - 75 83.33 

7 Friends & Co. 20 6 6 8 18 72 - 88 74.65 

8 Musketiers/NHB 20 4 8 8 16 66 - 94 82.20 

9 BV Rappel / V.O.F. Meier 20 5 5 10 15 64 - 96 80.18 

10 Club'70 / BeekmanHPL 20 3 6 11 12 61 - 99 79.49 

11 Onderneming 20 1 6 13 8 56 - 104 76.04 

OBIS 
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16-3-2009 

COCK VAN HOOFF ���� VAN DE FAVORIETEN BIJ NK 

ANKER-KADER 38/2 1E KLASSE 
 

In het weekeinde van 13 t\m 15 maart kwam Cock van Hooff uit op 
de NK anker-kader 38/2 1e klasse in biljartcentrum de Triangel van 

vereniging "de Triangel" in Hattem. 
Na 5 ronden stond Cockie gedeeld eerste met een minder moyenne, 

maar krijgt de koploper nog, dus heeft alles in eigen hand. 

 

  
Een overzicht van de speelzaal. Cock speelt hier op biljart 2 

 
In de zesde ronde kreeg Cock klop van Tommie van Dopperen, maar 

omdat de heer Exters won van de heer Woeltjes, was het nog steeds 
mogelijk om kampioen te worden. 

Cock moest zelf winnen van Woeltjes en als van Dopperen won van 

Exters was Cock alsnog kampioen. 
Van Dopperen won inderdaad van Exters , maar Cock was zo 

hopeloos aan het biljarten, dat de overwinning er geen moment in 
heeft gezeten. 
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Al met al was het een mooi weekeinde incl. trouwe supportersschare 

en een razende reporter Piet de Graaf, die het hele weekeinde gefilmd 

heeft. 
  

Het was in een woord savantisch. 
 

 

 

 

 
 

NK 38-2 1e klasse 

Stand na ronde 7 (einduitslag) 
15-3-
2009 

 Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy 

1 H. Woeltjes 7 10 1681 62 27,1 113 31,25 

2 T. van Dopperen 7 9 1519 62 24,5 145 35,71 

3 F. Exters 7 8 1443 63 22,9 213 62,50 

4 C. van Hooff 7 8 1529 83 18,4 113 31,25 

5 T. Zwarthoed 7 6 1394 64 21,7 230 83,33 

6 E. de Hek 7 6 1402 75 18,6 167 25,00 

7 B. Erends 7 5 1499 70 21,4 175 27,77 

8 I.C. 't Mannetje 7 4 1369 73 18,7 119 22,72 
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT:   15 juli  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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Nederlands Kampioenschap 1
e
 klas Libre Jeugd 

seizoen 2008-2009 

 
Dit weekend is in Tilburg Raymon Groot uit 
Hoogwoud Nederlands Jeugdkampioen in de 

eerste klasse 

libre geworden. In biljartzaal Bet Kolen versloeg 
hij in de finale overtuigend zijn Brabantse 

concurrent Fabian van Hees. 
Raymon Groot behaalde tevens de hoogste serie 

en het beste gemiddelde, een partij wist hij in 5 

beurten uit te maken. 
Onze clubgenoot      Het pas 12 jaar oude talent Sam van Etten wist zich 

Wesley de Wildt.     knap staande te houden tussen zijn veel oudere 
medespelers en behaalde een verdienstelijke vierde plaats Met een 

hoogste serie, 47. 

 

 
   De trotse finalisten bij elkaar. 



 43 

Wesley begon voorspoedig door zijn eerste partij te winnen. 

De tweede partij liet hij door zijn handen glippen door in de eindfase 

zijn tegenstander een mooi aanvangstootje te geven en deze maakte 
er dankbaar gebruik van door de partij uit te maken en Wesley kwam 

hierdoor 4 Caramboles te kort. 
Ook bij de tweede partij liet hij het vogeltje over het touwtje 

springen  en kwam slechts 1 punt te kort. 

De volgende dag speelde hij tegen de uiteindelijke kampioen. 
Weer ging hij voortvarend van start. Na 11 beurten stond hij met 96 

tegen 11 punten voor en iedereen dacht, nou Wesley deze partij is 
voor jou. In deze partij maakte hij de fout om het niet af te maken en 

gaf hij zijn tegenstander de kans om langszij te komen en om de 

partij naar zich toe te trekken. 
Ook de laatste partij verloor hij en eindigde zodoende op de 6

e
 plaats. 

Ik moet zeggen, ondanks het resultaat heeft hij knap gespeeld, het zat 
hem niet altijd mee, maar hij wist het al zijn tegenstanders toch knap 

lastig te maken, hij maakte uiteindelijk in deze finale de meeste 

caramboles van iedereen. 
Wat ik ook knap vind, is dat hij vorig jaar finalist was in de 2

e
 klas, 

promoveerde en zich dit jaar weer wist te plaatsen maar nu in de 1
e
 

klas 

Hierbij moet ik nog John van Duivenvoorde bedanken, die de eerste 

dag bereid was om hem te begeleiden naar Tilburg en zodoende deze 
finale voor hem mogelijk kon maken. 

 
Sixtus. 
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  Nederlands Kampionschap libre 1 Klas Jeugd 

 Caramboles 130      

 Moyennegrens 4,00-7.00      

 Organisatie Biljartvereneging De Hoef      Tilburg   

 Speeldatum 14-15 Maart      

 Naam CAR BRT Moy P.Moy H.S PNT 

1. Raymon Groot 589 76 7,75 26,00 56 8 

2. Fabian van Hees 584 105 5,56 6,50 44 6 

3. Brian Bakkers 563 103 5,46 11,81 47 6 

4. Sam van Etten 487 78 6,24 7,64 47 4 

5. Ivo Opstal 468 92 5,08 8,66 50 4 

6. Wesley de Wildt 617 128 4,82 5,41 41 2 

7.         0,00 0 0 

8.         0,00 0 0 

  3308 582     

  
Hoogste 
serie  56    

  
Toernooi 
gem  5,68    

 Caramboles 130      

 Moyennegrens 
4,00-
7.00      

 
Organisatie   Biljartvereneging De Hoef  
Tilburg    

 Speeldatum 14-15 Maart 2009      
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Jeugd Regiofinale 4

e
 klas Libre. 

Op  13 & 14 december was er een 4
e
 klas jeugdfinale bij OBIS. 

Waarbij maar liefst 3 spelers van “de Magneet” meedoen: Rick den 

Dunnen, Robin Smit & Rick Sinkeldam. Aangezien we 7 spelers 
hadden we het zo ingedeeld dat zaterdag 4 rondes en zondag 3 

rondes gespeeld werden. Vanuit deze rondes enkele uitslagen en 

bijzonderheden. 
Op zaterdag Rick tegen Rick, m.a.w Rick zou winnen. Na 23 brt was 

de stand 51 – 46 caramboles echter toen nam de Rick den Dunnen 
een eindspurt en maakte de partij uit in 27  beurten ( moy. 2.22). Een 

andere Magneet onderonsje was de partij tussen Rick Sinkeldam & 

Robin Smit na 6 beurten stelde het nog niet veel voor echter(6 – 9 ) 
in beurt 7 werd Robin wakker een serie van 21 caramboles en de 

partij eindigde in 22 beurten met een moy voor Robin van 2.72 !!  
Rick Sinkeldam speelde een ongelukkige finale (7

e
 plaats) dan weer 

net 4 of 6 caramboles te kort of dan weer iemand met een serie van 

21. Robin(6
e
 plaats) speelde op zaterdag goed , 1 x gewonnen, 2 x 5 

caramboles te kort en  een slechte partij. Echter op zondag lukte niets 

of ging of wilde niets. 
Dan eigenlijk de voetballer onder de biljarters Rick den Dunnen( 3

e
 

plaats) snel naar het biljart ..kijken ..en spelen niet denken maar 

doen. Drie gewonnen partijen en een hoogste serie van 15 en een 
bronzen medaille. 

Echter de finale was tussen Robert Kooijman en Klaas Spel allebei 
nog alles gewonnen dus een spannende partij. Althans dat dachten 

we, Robert liet even zien hoe biljarten moest gewoon uit in 15 
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beurten, serie van 14 & 15, en een moyenne van 4,28 m.a.w. de 

terechte kampioen. Zijn eind moyenne(2,60) was duidelijk te 

hoog(promotie 3
e
 klas) zodat Klaas Spel naar de nationale finale kan 

gaan. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn 
bijdrage,schrijvers(jeugdspelers),arbiters(Kees, Jan ,Ben en Wim), 

Henk Lammers , Erika verduin verder de supporters en uiteraard de 

spelers (zie foto). 

 
                  v.l.n.r: Robin, Rick, Joris, Klaas, Robert, Rick en Daniel.  
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Het    Vrijdagavondteam.  

De jeugd van OBIS/De Magneet heeft een nieuwe out-fitt. 
 

Onze jeugd is dit seizoen in het nieuw gestoken door onze sponsor 
ITQ. De heer Perez eigenaar van dit Bedrijf  heeft hiervoor de 

middelen verstrekt om dit mogelijk te maken. 

De heer Perez is ziet de jeugd als de toekomst en vindt het belangrijk 
om in de jeugd te investeren. Wij als vereniging zijn hem daarom 

bijzonder dankbaar voor deze gulle gift. 
 

 
De Jeugdleiders Wim van Roon En Bert Looyenga samen Met de jeugdtrainer 

Ab Tappel en assistente Mvr. Verduin, omringd met onze jeugdspelers Robin 

Smit, Marvin Westenberg, Jochem Witkamp, Patrick Verduin, Boyd v.d. Meij 

Rick Sinkeldam, Tom Arenthals En Rick den Dunnen. 
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24 en 25 januari moest ik derde klasse spelen in Wormerveer bij 

Rappel. 
Mijn tegenstanders waren Bas Meester, Marc Groot, Niels Groot, 

Robert Kooijman en Lisan van Os. 
Ik speelde mijn eerste partij tegen Robert Kooijman ik ging gelijk 

goed van start helaas zakte ik na een tijdje in en Robert profiteerde 

daar van want ik liet allemaal balletjes liggen, die partij verloor ik 
met een moyenne van 2.07. 

De tweede partij speelde ik tegen Bas Meester, tegen Bas begon ik 
lekker en Bas kon lekker mee snoepen. Na een tijdje ging het niet zo 

lekker meer met Bas want hij begon alles te missen op een 

millimeter, de partij van Bas heb ik gewonnen met een moyenne van 
2.96. 

Na de tweede ronden hebben we een lekker broodje gegeten en een 
koppie soep, dat was allemaal goed geregeld. 

Mijn derde partij speelde ik tegen Niels Groot. Tegen Niels liep het 

allemaal niet zo als ik wou, een heleboel van mijn balletjes gingen 
net aan achterom of waren net aan te zacht. Niels profiteerde daar 

van en maakte ze met twee vingers in zijn neus, die partij heb ik 
helaas verloren met een moyenne van 1.22 kan beter. 
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Na de derde ronde waren we klaar voor de eerste dag. 
De eerste partij van de tweede dag moest ik tegen Marc Groot, Marc 

had alles nog gewonnen, dus als Marc van mij won dan was hij al de 

kampioen want die stond met 4 punten voor op de nummer twee en 
we moesten daarna nog een partij. Ik gooide alles in de strijd om het 

zo moeilijk mogelijk te maken . Bij mij liep het allemaal lekker. Bij 
Marc ook wel maar ik stond een stuk voor. Marc werd steeds 

zenuwachtiger en begon ook steeds harder te spelen. De partij tegen 

Marc won ik met een moyenne van 1.63. Marc had niet gewonnen 
dus  het bleef nog spannend . 

De laatste partij moest ik tegen Lisan van Os, tegen Lisan speelde ik 
helemaal niet lekker daar ging echt alles achterom of te zacht. Alles 

wat bij mij te zacht ging lag dus naast elkaar en dus gunstig voor 

haar. De partij van Lisan heb ik verloren met een moyenne van 1.33. 
Nadat alle partijen gespeeld waren moesten we allemaal in een rijtje 

gaan zitten en werden we gefeliciteerd met het behalen van onze 
plaats.  

Marc werd eerste en werd gevraagd om naar het Nationaal te gaan 

voor het district  Noord-Holland, Marc is daar achtste geworden. 
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Lisan werd tweede en werd ook gevraagd om naar het Nationaal te 

gaan maar dan voor het district  Zuid-Holland, Lisan is  Nationaal 

kampioen derde klasse geworden. 

Groetjes PatrickVerduin 
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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) 


