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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  
Begeleiders en/of trainers:, Ab Tappel en  Bert Looyenga 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
Op dit moment komen de kerstdagen er aan en is 2009 bijna ten 
einde voor biljartvereniging OBIS. 
Een jaar waarin ook wij als vereniging consequenties hebben 
ondervonden van de crisis die ons wereldwijd heeft getroffen. 
Daarbij de huurverhoging, gestegen inkoop prijzen en het 
rookverbod wat ook als zeer vervelend wordt ervaren door sommige 
leden. 
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat OBIS een jaar achter de rug heeft 
met dalende inkomsten. 
Tijdens de komende ledenvergadering zullen we daar nader op 
ingaan. 
Als bestuur zijn we achter de schermen nog steeds druk bezig om te 
kijken of er mogelijkheden zijn om eventueel een ander gebouw te 
betrekken waar we qua kosten lager dan nu zitten. 
Zodra we daar meer over kunnen vertellen laten we dat weten. 
Wat echter allemaal nog treuriger is is het volgende. 
Sommige van onze leden menen dat ze zich niet hoeven te houden 
aan het rookverbod in het clubgebouw. 
Dit heeft ons als bestuur genoodzaakt om maatregelen te nemen die 
we liever niet nemen. 
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Als we dan ook nog horen dat er leden zijn die menen agressieve 
houdingen aan te moeten nemen jegens andere leden dan vragen wij 
ons toch wel iets af. 
Voelen de leden die dit soort dingen doen zich nog wel 
thuis bij onze vereniging??????? 
Als je het niet meer naar je zin hebt ga dan alstublieft ergens anders 
heen maar laat onze vereniging gewoon een gezellige vereniging 
zijn! 
We zeggen dit omdat het voor ons als vrijwilligers op deze manier 
steeds moeilijker wordt om ons werk te doen en dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? 
Na dit vervelende nieuws kan ik gelukkig toch afsluiten met goed 
nieuws. 
Na lang zoeken en lobbyen hebben we een nieuwe kandidaat 
hoofdwedstrijdleider gevonden in de naam van Vincent Veldt. 
We zijn zeer verheugd dat hij Henk wil opvolgen wat niet makkelijk 
zal zijn. 
We vertrouwen er op dat tijdens de jaarvergadering Vincent gekozen 
zal worden door de leden. 
Verder wensen wij een ieder prettige feestdagen en een heel goed en 
sportief biljartseizoen 2010!!! 
 
John Mol 
Voorzitter 
BV OBIS 
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Een woordje van de redactie  
 

Het clubblad is dit keer wat later 
dan gepland, omdat dit jaar het 
KO- toernooi later dan voorgaande 
jaren is gespeeld en we dit graag 
toernooi wilden meenemen in deze 
editie. 
 
Het afgelopen jaar heb ik mijn best  
gedaan U te informeren over de 
actualiteiten binnen onze 
vereniging en dank ik iedereen die 
mij de nodige kopij hebben 

aangeleverd. 
 
Helaas voor U heb ik om persoonlijke redenen besloten te stoppen 
met mijn werkzaamheden en is dit het laatste clubblad wat ik uitgeef. 
Ik heb dit werk nu 4 jaar gedaan en ik mag zeggen met plezier. 
Het was ontzettend leuk werk en ik heb hierbij veel leuke contacten 
aan overgehouden. 
Verder wens ik iedereen een gelukkig en sportief Nieuwjaar en veel 
succes met de komende wedstrijden. 
 
Sixtus. 
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AGENDA 
 
 
MAANDAG 1 FEBRUARI 2010 
19:00 - 23:30 UUR:  NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN 
KADER 38/2 1E KLASSE  (4 tafels)  
ZATERDAG 6 FEBRUARI 2010 
13:00 - 18:00 UUR:  NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN 
KADER 38/2 1E KLASSE  (4 tafels)  
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 
19:30 - 23:30 UUR:  OBIS"BOUHOF HORECA"-- NN  (2 tafels)  
MAANDAG 15 FEBRUARI 2010 
19:30 - 23:30 UUR:  OBIS"BOUHOF HORECA"-- NN  (2 tafels)  
19:30 - 23:00 UUR:  OBIS 6-- DE BAND 2  (2 tafels)  
VRIJDAG 19 FEBRUARI 2010 
19:30 - 23:30 UUR:  PLUMBER DRIEBANDEN TOERNOOI  
(4 tafels)  
ZATERDAG 20 FEBRUARI 2010 
11:00 - 23:30 UUR:  PLUMBER DRIEBANDEN TOERNOOI  
(4 tafels)  
ZONDAG 21 FEBRUARI 2010 
11:00 - 18:00 UUR:  PLUMBER DRIEBANDEN TOERNOOI  
(4 tafels)  
MAANDAG 22 FEBRUARI 2010 
19:30 - 23:00 UUR:  OBIS 6-- DE BAND 3  (2 tafels)  
19:30 - 23:00 UUR:  OBIS WFK- HORNA 5  (2 tafels)  
ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010 
13:00 - 17:00 UUR:  OBIS"HB V/D POEL" -- NN  (2 tafels)  
13:00 - 17:00 UUR:  OBIS 1 "DE VISHOEK"---NN  (2 tafels)  
MAANDAG 1 MAART 2010 
19:30 - 23:00 UUR:  OBIS WFK-HORNA 3  (2 tafels)  
ZATERDAG 6 MAART 2010 
13:00 - 17:00 UUR:  OBIS"HB V/D POEL" -- NN  (2 tafels)  
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13:00 - 17:00 UUR:  OBIS"FLORA FLOWER"-- NN  (2 tafels)  
 
 
ZONDAG 7 MAART 2010 
10:00 - 15:00 UUR:  TEAMWEDSTRIJDEN OBIS - DE 
MAGNEET  (2 tafels)  
MAANDAG 8 MAART 2010 
19:00 - 23:00 UUR:  VOORWEDSTRIJDEN 3-BANDEN KLEIN 
2E KLASSE  (3 tafels)  
ZATERDAG 13 MAART 2010 
13:00 - 17:00 UUR:  VOORWEDSTRIJEN 3-BANDEN KLEIN 2E 
KLASSE  (3 tafels)  
MAANDAG 15 MAART 2010 
19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-Onderneming 
ZATERDAG 27 MAART 2010 
10:00 - 23:00 UUR:  K3 MEMORIAL  (4 tafels)  
ZONDAG 28 MAART 2010 
10:00 - 18:00 UUR:  K3 MEMORIAL  (4 tafels)  
MAANDAG 29 MAART 2010 
19:30 - 23:00 UUR:  KADERTEAM OBIS-BOUHOF HORECA  
(2 tafels)  
kaderteam OBIS-Bouhof Horeca-B.V. Velsen Kaderteam 
VRIJDAG 9 APRIL 2010 
19:00 - 23:30 UUR:  PIET LIEFTING TOERNOOI  (4 tafels)  
ZATERDAG 10 APRIL 2010 
10:00 - 23:30 UUR:  PIET LIEFTING TOERNOOI  (4 tafels)  
ZONDAG 11 APRIL 2010 
10:00 - 18:30 UUR:  PIET LIEFTING TOERNOOI  (4 tafels)  
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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Joop Hageman kampioen 3e klasse klein 

driebanden 
 
Hallo medebiljarters 
 
Tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd om mee te doen in de 
districtsfinale 3 banden klein 
 3e klasse. 
Daar ik 3e reserve stond was dit voor mij een verassing. 
Het toernooi werd gehouden in de Viaanse Molen bij de 
biljartvereniging Exelsior. 
Ik was als 8e geplaatst en moest meteen tegen de sterkste. 
Tot mijn eigen verbazing werd dat voor mij een wereldpartij nl 20 
caramboles in 28 beurten, dus gemiddeld 0,714 
De tweede partij ging een stuk minder  in 65 beurten ,maar wel twee 
punten binnen. 
De derde partij ging verloren tegen een op dat moment veel beter 
spelende tegenstander. 
De vierde partij ging weer goed , 20 caramboles in 47 beurten. 
De vijfde partij ging weer verloren in een lange partij. 
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De zesde partij laat op de avond werd weer gewonnen. 
Op de laatste dag stonden er drie gelijk bovenaan met acht punten. 
Degene die derde stond speelde een ronde eerder , en deze werd door 
hem gewonnen. 
De spanning nam daardoor wel wat toe. 
Als laatste partij mocht ik optreden, en dat ging nou niet direct van 
een leien dakje. 
Alles werd naar rood gespeeld , zodat er weinig gescoord werd. 
Plotseling kreeg ik drie caramboles op rij door een gelukkige klos, en 
ik denk dat dat de weerstand een beetje brak , mijn tegenstander ging 
steeds verkrampter spelen en ik maakte wat regelmatiger mijn 
caramboles. 
Uiteindelijk deden we er nog 60 beurten over om de partij te 
beëindigen , en was ik kampioen. 
In de drie toernooidelen heerste er een prima sfeer onderling. 
Ik heb toch wel bewondering voor de heren arbiters, die lang op hun 
benen moeten staan en zeer regelmatig NUL moeten annonceren. 
 
Ps 
Daar het laat bekend was dat ik mee zou doen , en het toernooi 
precies in de kermisweek viel ,waren er dus weinig of geen 
supporters behalve Jan Lammers die wist het wel en was er dus ook 
(hiervoor dank) 
 

Uitslag Districts-finale   3 Banden 3e Klasse 
     mp car brt moy P-moy hs 
1 J. Hageman OB  10 130 358 0,360 0,714 4 
2 C. Suurmond OO  10 133 389 0,340 0,454 4 
3 F. Bosschers BA  9 121 334 0,360 0,606 4 
4 S. Eeken DV  8 119 348 0,340 0,500 4 
5 P. van Rijn SK  6 116 321 0,360 0,526 3 
6 N. de Groot AB  6 119 360 0,330 0,540 4 
7 J. den Hartigh AB  6 108 338 0,310 0,588 3 
8 B. Leijen VE  1 108 378 0,280 0,421 6 
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Clubfinale 2009 
 
Op dinsdag 15 september ging de clubfinale van start. Naast 
titelverdediger J. Beentjes waren er van elke avond drie 
afgevaardigden. Van de donderdagavond, M Smit, H Welboren en A, 
Mantel. Van de dinsdag W. van Weert, P. Karsten en J. Limmen. 
Van de woensdag John Mol, M. Guldemond en V.Veldt. Vier 
kadristen van de woensdagavond, dat beloofde kwalitatief gezien 
mooi biljartspel, 
In totaal dus met tien man, wat betekent 9 partijen per persoon, 
verdeeld over vier dagdelen. Van te voren weet je dat je in ieder 
geval een keer drie partijen op een avond moet spelen. Als je als 
wedstrijdleider rekening moet houden met kaderpartijen die meer tijd 
in beslag nemen dan gepland, plus dat  er ook nog eens rekening 
gehouden moet worden met ploegendiensten en hier en daar wat 
privé aangelegenheden, wordt het je niet altijd even makkelijk 
gemaakt. Maar toch is het Henk weer gelukt om alles zo uit te kienen 
om het voor iedereen naar de zin te maken, ondanks hier en daar wat 
tegenstribbelen. 
 
Een aantal hoogtepunten van de eerste avond: 6 van de 10 
deelnemers speelde boven hun moyenne, Jeroen opende zeer sterk in 
het 38/1 door in 6 beurten uit te gaan. P. Karsten speelde een knappe 
partij in 13 beurten en Martin maakte een mooie serie van 75 
caramboles.  
Ook op woensdag werden een aantal goede partijen neergezet met 
series van boven de 100 en moest ik toch ook beamen dat het voor de 
overige deelnemers moeilijk is om tegen in vorm zijnde kadristen te 
kunnen winnen. Woensdagavond was wel weer erg gezellig met 
frikadellen en mayonaise, HOMMEN! 
Na de toch wel drukke dinsagavond, 3 partijen en (te late) 
woensdagavond was het donderdag met het niveau beduidend 
minder. Op één carambole werd ternauwernood nog de winst gepakt 
op Arnon die heel goed speelde onder andere door met 18 van acquit 
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te gaan en regelmatig serietjes te maken. P.Karsten, lukte het wel de 
eerste punten van de koploper af te pakken, mooi spel en keurig in 14 
beurten uit. Jeroen was op dat moment nog ongeslagen. De derde 
plaats werd steeds vaster bezet door Arnon, maar M.Smit ging ook 
steeds wat sterker spelen en zat dicht op zijn huid. 
 
Zondag speelde ook Jeroen een draak van een partij tegen P.Karsten, 
waardoor zijn moyenne in een keer met 6 punten duikelde van 23.00 
naar 17.00.  Ik won mijn partij van Jos, waardoor er toch nog een 
echte finale kwam tussen Vincent en Jeroen ondanks de twee punten 
verschil. Een spetterende finale werd het helaas niet en Jeroen kon 
zijn titel niet prolongeren. Marcel pikte op de valreep de derde plek 
in van Arnon. 
 
Tijdens de prijsuitreiking heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt 
een ieder op te roepen, suggesties in te dienen om een finale met 
dermate grote niveauverschillen toch op een eerlijke en voor alle 
deelnemers leuke manier te kunnen spelen. Enerzijds is het niet leuk 
om een half uur op je stoel te zitten en in weinig beurten te verliezen. 
Anderzijds is het voor de sterkere spelers ook niet leuk om constant 
te moeten horen, “van jullie is toch niet te winnen” nog voordat de 
wedstrijd is begonnen. 
Direct na de prijsuitreiking heb ik al meerdere opties in de 
wandelgangen gehoord. Voeg de daad bij het woord en dien ze in bij 
het bestuur. 
 
Tijdens de prijsuitreiking zijn de deelnemers weer goed bedeeld.  
Een heerlijke worst van slagerij de Roode en een waardebon van 
Bourgondisch Lifestyle (René Koelman). Een overheerlijke 
appeltaart van Wim Koelman en een grote bolchrysant van 
bloemsierkunst Ilse. Met behulp van deze sponsoren zijn we als 
vereniging in staat toch altijd wat extra’s te doen en zij zijn daarmee 
ook onmisbaar.  
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Daarnaast de tellers, schrijvers, barpersoneel en de wedstrijdleider 
allen bedankt voor jullie inzet. Ook het handjevol supporters, 
bedankt voor de belangstelling. Heel erg belangrijk, dus volgende 
keer mogen het er best wat meer zijn! 
     
Na nog een uurtje gezellig naborrelen hebben we met de familie 
Beentjes, Mol en Veldt nog heerlijk gegeten bij de plaatselijke 
chinees. Toch opvallend dat wij een half uur na binnenkomst nog de 
enige aanwezigen waren daar. Komt het door de look van JM of de 
scherpe opmerkingen van JB en VV. Een appeltaart voor degene die 
de betekenis weet van de Chinese tekst op de (drum)stokjes. 
Wat mij betreft een geslaagde en een gezellige biljartweek. Tot 
volgend jaar. 
Vincent 
 

Pos Naam Pnt Car Brt Moy P.Moy HS % Moy 
1 Vincent Veldt 16 2183 94 23,22 35,71 128 138,48 
2 Jeroen Beentjes 16 1767 102 17,32 33,33 105 115,95 
3 Marcel Smit 10 622 134 4,64 8,36 32 110,51 
4 Arnon Mantel 10 425 163 2,6 3,31 18 108,19 
5 Piet Karsten 8 382 182 2,09 3,76 13 94,54 
6 Jos Limmen 7 383 162 2,36 2,65 13 97,29 
7 Martin Guldenmond 7 1170 140 8,35 10 75 81,85 
8 Willem van Weert 6 343 133 2,57 3,57 13 112,61 
9 Henk Welboren 6 509 152 3,34 4,17 20 103,67 
10 John Mol 4 901 138 6,52 10,76 54 85,34 
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N.K Libre Extra Klasse 

 
V.L.N.R. Lous v.d.Meijden, Hein Tromp, Mark Bakker, Peter Hussaarts, 

Peter Vos, Gerard Boerdijk,  Jos Kerkman en Toon Haverhoek 
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In het weekend van 16 t/m 18 oktober heeft het NK libre Extra 
Klasse plaatsgevonden in ons clubhuis. 

 
Alles was in de puntjes verzorgd, dus het beloofde een prachtig 
toernooi te worden. 
De eerste dag werd al duidelijk welke deelnemers streden voor het 
erepodium. 
Mark Bakker, Toon Haverhoek en Hein Tromp stonden na 3 ronden 
respectievelijk 1, 2 en 3. 
De volgende dag, in de 5e ronde verloren Hein Tromp en Mark 
Bakker hun partij, waardoor Toon Haverhoek gelijk kwam te staan 
met Mark Bakker op 8 punten, gevolgd door Peter Vos op 7 punten, 
die geen fouten maakte en Hein Tromp op 6 punten. 
De 6e ronde zorgde voor een climax. 
Wilde Hein Tromp nog meespelen voor de eerste plaats diende hij 
zijn partij te winnen van Mark Bakker en moest Toon Haverhoek 
verliezen.  
Het eerste scheen te lukken want in 3 beurten had hij zijn 250 
caramboles gemaakt, maar niets is onmogelijk, want Mark wist in 
zijn nabeurt met een slotserie van 171 nog remise af te dwingen. 
Hierdoor kwam Toon Haverhoek alleen op kop, want hij wist wel 
zijn partij te winnen 
Ook Peter Vos had nog kans op het erepodium. 
Helaas verloor Peter, waardoor hij evenals Hein zijn kans op een 
eerste plaats in rook zag opgaan. 
In de laatste ronde wist Mark Bakker op overtuigende wijze van 
Toon Haverhoek te winnen, zodat zij respectievelijk 1 en 2 werden. 
Hein Tromp wist zijn partij tegen Louis van der meiden te winnen 
waardoor hij 3e werd, mede doordat Peter Vos zijn slotpartij niet wist 
te winnen. 
Mark is dit Weekend een terechte kampioen geworden, daar hij qua 
moyenne ver boven de overige deelnemers uitstak. 
Ik heb me in dit verslag hoofdzakelijk bezig gehouden met de 
toppers van dit weekend, maar de overige deelnemers presteerden 
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ook heel goed in deze finale, maar lieten op cruciale momenten door 
slordigheidjes of pech het afweten, waardoor zij hun partij verloren. 
De hoogtepunten van dit tornooi waren wel een hoogste serie van 
222 van Mark Bakker, gevolg door een serie van 209 van Hein 
Tromp. Ook de serie van 207 van Gerard Boerdijk mocht er wezen. 
Verder wisten 2 deelnemers hun partij in 2 beurten uit te maken en 
de remisepartij in 3 beurten mocht er ook wezen. 
Sixtus. 
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NK Libre Klein - Extra Klasse 
 
Mid oktober was het dan zover : de finale van het NK libre in mijn 
klasse. De lokatie was ideaal, het in Heemskerk gelegen OBIS (Ook 
Biljarten Is Sport) die een 45-jarig jubileum te vieren hadden. Het 
was door John Mol en handlangers perfect voorbereid, maar zo’n 
goed vantevoren uitgewerkte voorbereiding is voor mij persoonlijk 
ook belangrijk. Kijk, er zijn altijd van die gasten die gewoon een keu 
uit het rek kunnen trekken en die caramboles erop schieten, zoals de 
gewaardeerde bardames Jeroen & Marcel die het hele weekend bar & 
keuken beheerden ; maar voor mij werkt dat niet. Ik moet het 
plannen. Hoe dat dan gaat ? Nou, ik zal een tipje van de sluier 
oplichten. 
Een jaar geleden stond een stuk van Martien de Gier in ons 
districtsmaandblad, over zomertraining. Het kwam er op neer dat 
sommige mensen het van een goede voorbereiding moesten hebben. 
Mij sprak dat wel aan, en ik heb naar Martien gereageerd met wat 
mijn voorbereiding zou gaan worden op het biljartseizoen wat nog 
een jaar verderop lag. Doelstellingen van mij waren bijvoorbeeld een 
kilo of 13 afvallen , conditie opbouwen in de sportschool, 
trainingsuren maken met biljarten, en dan oogsten. 
Het oogsten moest dan bestaan uit een podiumplaats op het NK libre 
extra klas, promotie naar de 2e klas kader, een kadercompetitie 
moyenne wat boven de 12 zou moeten liggen enz. 
Nou, onderhand waren we een jaar verder en de oogsttijd was 
aangebroken. Alle doelstellingen waren gerealiseerd, maar nu ging 
het om de resultaten ! 
 
Aangekomen in Heemskerk, kon ik beginnen met me te verbazen 
over nr 2 geplaatste Gerard Boerdijk. Die kwam gewoon een 
kwartier na de gevraagde aankomsttijd binnenwaaien. Als de reserve 
aanwezig had geweest, dan had die gewoon kunnen spelen want 
Gerard had ook niet gebeld dat hij te laat zou komen.... nou, dat hoort 
bij mij ook bij het stukje “voorbereiding” en Gerard was gedurende 
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het weekend dan ook geen schim van wat hij neergezet had in de 
voorwedstrijden. 
De eerste pot moest ik tegen kaderteamgenoot Jos Kerkman, die een 
abonnementje heeft op deze finale (voor de zesde keer op rij 
geplaatst voor deze NK finale!). OBIS had een mooi blad gemaakt 
voor deze NK, waarin zowel de vereniging als de deelnemers zich 
voorstelden aan elkaar. Jos liet een knap staaltje drukverleggend 
schrijven zien, waarin hij in zijn eigen stukje pontificaal vermeldde 
dat hij mij als de favoriet voor de titel zag. 
Tja, de partij kunnen we kort over zijn, want dat was’ie dan ook. Ik 
ging van acquit met 28, en toen Jos na 14 caramboles miste, 
produceerde ik de ontbrekende 222. Zo, dat moest er even uit. 
Potje nr 2 tegen Peter Hussaarts ging lastiger. In beurt twee een serie 
van 108, maar daarna liep het niet meer en kwam Peter steeds 
dichterbij. In beurt 13 ging ik eindelijk eens uit, Peter op bijna 200 
car achterlatend. Goed, na de lekkere soep van moeder Mol en de 
heerlijke broodjes maar even buiten uitwaaien, en toen weer aan de 
slag voor partij nr 3 tegen Gerard Boerdijk. Dat verliep gladjes, in de 
5e beurt uit met 134 en zodoende was ik de “vrijdagkampioen” , want 
de concurrentie had allemaal al minstens 1 partij verloren. 
 
Zaterdag ging het weer verder met een partij tegen Louis van der 
Meijden. De start was niet best, 83 car uit de eerste 7 beurten, maar 
de americaine kwam te hulp. Uit met serie 167. 
Onderhand stond er een moyenne van 37.50 achter m’n naam, wat 
voor mijn doen toch wel hoog was. Dat ik in deze vorm de 30 
gemiddeld zou kunnen halen had ik wel gehoopt , maar dit ging toch 
wel heel erg lekker. Potje nr 5 tegen Peter Vos zette me weer terug 
op aarde. Niets van wat ik probeerde lukte, en toen de rook optrok 
stonden er 12 beurten op het bord en 83 caramboles voor mij, en 
Peter was uit. Hmmmm. 
In de tussentijd stonden Hein Tromp en Toon Haverhoek een ware 
veldslag te voeren, om te bepalen wie van die twee er naar de “grote” 
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finale op zondag zou gaan. Hein trok in maar liefst 23 beurten aan 
het kortste eind, dus Toon zou in de finale tegen mij spelen. 
 
Hein haalt vervolgens zijn gram tegen mij in de direct opvolgende 
partij : Hij mist de acquitstoot, ik maak er 79, Hein 45, ik mis en hup, 
Hein gaat uit met 205 ! Een gevalletje “met de rug tegen de muur”, 
want bij verlies werd ik afhankelijk van Peter Vos, die op dat 
moment een verliespunt minder dan ik had. De gelijkmakende beurt 
was er een die me zal bijblijven : de acquit was perfect geraakt, 
ballen lagen geplaatst voor de verzamel naar de hoek. Die voerde ik 
vervolgens ook goed uit, waarna de ballen americain lagen ! Nou, 
tikken maar dan. Alhoewel het een absurd eind weg leek, kwam de 
finish rap dichterbij... Alle banden aflopend kwam ik tot 40 cm van 
m’n startpunt, kortom bijna de tafel rond, en toen waren de 
ontbrekende 171 caramboles gemaakt. Wat een ongelooflijke remise 
! De drie beurten partij tilde het moyenne weer boven de 30. 
Peter Vos verloor 10 minuten later van Jos Kerkman, waardoor ik 
feitelijk niets had aan dat ene wedstrijdpunt ; maar het gaf me wel 
een opkikker qua zelfvertrouwen, wat met het oog op de volgende 
partij misschien nog wel meer waard was dan dat wedstrijdpunt. 
 
En dan de zondag. Slechts één partij scheidde me nog van het 
kampioenschap. Maar ja, hetzelfde kon voor Toon gezegd worden... 
Het blijft toch lastig, zo’n toernooi winnen. Feitelijk heb je alles, 
veruit het hoogste moyenne, je hebt de hoogste serie, de kortste partij 
; maar dan nog moet je om kampioen te worden die laatste pot 
winnen, wat lijkt op maar 50% kans. De partij zelf begon gespannen, 
van beide kanten. Er ontstonden grote open posities op tafel, maar 
dat vond ik niet erg, want ik schatte mijn eigen kunnen op dat soort 
posities hoger in dan dat van Toon. Na 8 beurten een 76-54 
voorsprong, maar toen liet Toon een compacte positie voor mij 
achter op de kop van de tafel. Een paar stoten later lagen ze aan de 
band. Toen vervolgens na een te zachte stoot de ballen vast lagen, 
wist ik de kopstoot te maken en dat gaf genoeg vertrouwen om 
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daarna de partij uit te maken met serie 174, ondanks dat de americain 
positie onderweg nog een keer verloren ging. Campione ! 
 
Bij de prijsuitreiking veel mooie woorden, het Wilhelmus, bloemen, 
en de medaille werd me omgehangen door mijn dochter Naomi. 
Gezin, familie, vrienden en leden van het kaderteam waarin ik speel 
waren aanwezig om dit moment met me te delen. Een geweldige 
ervaring, eentje om nooit te vergeten ! OBIS bedankt !! 
 
Mark Bakker 
 

 
 Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy 

1 M.. Bakker 7 11 30.442 1583 52 222 125.000 

2 T. Haverhoek 7 10 17.170 1511 88 181 62.500 

3 H. Tromp 7 9 22.410 1636 73 209 125.000 

4 P. Vos 7 7 17.272 1330 77 107 20.833 

5 J. Kerkman 7 6 18.385 1287 70 112 35.714 

6 G. Boerdijk 7 6 18.056 1282 71 207 27.777 

7 L. v. d. Meijden 7 5 14.851 1203 81 78 17.857 

8 P. Hussaarts 7 2 13.697 1178 86 81 22.727 
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Fotoreportage van de NK finale 
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 Radio Heemskerk interviewt de winnaar 
 

Op welke plaats komt mijn vader 
straks te staan? 

De heer Berkhout  namens de KNBB 

Een trotse voorzitter 

John, je mag gerust wel zoenen hoor ! 
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Mark ontvangt het eremetaal van zijn dochter. 
 

 
Toon was ook best happy met zijn mooie 2e plaats 
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Hein ontvangt zijn bronzen plak 
 

 
Het erepodium tijdens het Wilhelmus 
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Een terechte 1, 2 en 3  
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Let maar op, mijn  kans kom ook nog wel een keer 

 
Mark bedankt de bardames Jeroen en    Dhr. Berkhout overhandigt John een 
Marcel die voor deze gelegenheid hun     oorkonde voor de perfecte        
benen hadden gladgeschoren                    organisatie 
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Het was dit weekend een gezellige drukte met jong en oud en we mogen 

terugzien op een geslaagd weekend. 



 28 

 

 

december 2009: Winnend 2009 uit! 
  Van onze razende reporter V.V. 
 
Dat het ene seizoen het andere niet is blijkt dit jaar maar weer. Waar we 
vorig jaar volop in de strijd waren in de bovenste regionen van de 
kadercompetitie, gaat het dit jaar beduidend minder. Als team probeer je 
door te gaan waar je het afgelopen seizoen gestopt ben, maar dat valt na 
het succes van vorig jaar niet altijd mee. John kan zijn niveau van vorig 
jaar nog niet terugpakken . Martin mist wat motivatie en liep het een paar 
keer op, ondanks goed spel met een hoog moyenne te verliezen. Marcel 
heeft nog niet de Olympische vorm en kan het kadergevoel nog niet 
vinden. Verder heeft Jeroen het moeilijk met het NEO-kader. Vergelijk het 
maar met voetballen zonder doelen,  waar je punten kunt scoren op het 
middenveld door geen balverlies te lijden. Het is niet leuk om te doen, niet 
leuk om naar te kijken en motiveert absoluut niet. Met Joop en Vincent die 
goed spelen en regelmatig wel punten pakken, kom je dan als team tekort 
om bovenin de competitie mee te draaien.  
Desondanks is de sfeer goed en hebben we afgelopen maandag toch weer 
een mooie overwinning binnengehaald. 
Joop had weinig tegenstand en kon vrij gemakkelijk uitlopen op zijn 
tegenstander en trok in 16 beurten de winst naar zich toe. Martin trof een 
tegenstander die 100 caramboles moest maken. Door het grove spel waren 
er maar weinig aanvangstoten die je soms net even nodig hebt om in je 
spel te komen. Dit lukte helaas niet en de wedstrijdpunten gingen naar de 
tegenstander. 2-2 halverwege. Hierna kwamen Jeroen en Vincent in actie. 
Vincent zijn tegenstander begon voortvarend, vlot spelend had hij na twee 
beurten 75 caramboles van de te maken 130 punten al op het bord staan. 
Vincent was niet van plan te verliezen vanavond en na 7 beurten haalde hij 
de winst binnen.  
Jeroen had een moeizame eerste helft van de partij, maar wist dat hij 
moest winnen om de 6-2 binnen te halen. Dit lukte mede door toch wel een 
aardige slotserie van 68. 
Toch wel een lekker gevoel om de laatste wedstrijd van 2009 winnend af te 
sluiten. Laten we hopen dat we dit volgend jaar voort kunnen zetten.  
In 2010 beginnen we met een uitwedstrijd op 8 januari en spelen we de 
eerste thuis wedstrijd weer op 11 januari. Tot Dan! 
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OBIS/Bouhof Kaderteamnieuws 
Poule 8 Seizoen 2009-2010 
Pos. Team Gesp. W Gel Verl Pnt +/- % 
1 Musketiers 11 7 2 2 16 56 - 32 87.48 
2 BV Rappel / V.O.F. Meier 11 6 4 1 16 53 - 35 85.01 
3 B.V. Velsen Kaderteam 11 6 3 2 15 53 - 35 90.29 
4 Club'70 / BeekmanHPL 11 5 1 5 11 47 - 41 83.44 
5 OBIS - Bouhof Horeca 11 3 4 4 10 44 - 44 86.28 

6 Kitseroo Speelautomaten 11 3 4 4 10 43 - 45 81.00 
7 B.V. De Bun & Hektisch 11 2 6 3 10 41 - 47 81.65 
8 BCS/Beemster 11 3 4 4 10 40 - 48 82.76 
9 O.G.B. 11 3 3 5 9 41 - 47 82.34 
10 Onderneming 11 2 5 4 9 38 - 50 80.55 
11 De Vries Juwelier 1 11 2 4 5 8 37 - 51 77.48 
12 Friends & Co. 11 3 2 6 8 35 - 53 77.42 
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Districtsfinale 5e klas libre 
 
Bij de districtsfinale 5e klas libre heeft onze clubgenoot Sixtus Jorritsma na 
een slechte start op de eerste dag, toch nog de 3e plaats weten te behalen. 
De eerste partij werd verloren aan de latere kampioen F. Toepel in 25 
beurten waarbij hij een paar caramboles te kort kwam. De partij tegen de 
latere nr. 2 werd in 21 beurten gewonnen door E. Driehuis waartegen hij 
geen verweer had. Ook de derde partij ging verloren.  
De 2e dag wist hij alle 3 partijen te winnen. 
De laatste dag was wel spannend, de nr.1 moest tegen nr.2, waarbij 
F. Toepel aan het eind trok en kampioen werd. 
Sixtus moest tegen de nr. 3 op dat moment die 2 punten voor stond en 
moest met een groot verschil winnen om die 3e plaats op moyenne op te 
eisen. Dit lukte net, zij het met een minimaal verschil van 0,01. 
De organisatie was perfect en mijn dank aan alle medewerkers. 

Districtsfinale 5e klas libre 

Stand ronde 7 09-10-2009 

St Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P. 
Moy 

% 
Car 

% 
Moy 

1 F. Toepoel 7 12 269 209 1,28 7 1,60 96,07 112,89 

2 E. Driehuis 7 10 258 196 1,31 10 2,22 92,14 111,55 

3 S. Jorritsma 7 8 240 197 1,21 10 1,60 85,71 107,80 

4 P. Burger 7 8 240 199 1,20 9 1,53 85,71 128,29 

5 N. Rotteveel 7 8 263 231 1,13 8 2,22 93,92 99,86 

6 H.Jongbloed 7 6 225 212 1,06 8 1,42 80,35 85,58 

7 J. Hulsen 7 2 210 280 0,75 7 0,90 75,00 80,64 

8 W. de Jong 7 2 179 260 0,68 7 0,70 63,92 86,05 
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In de voorwedstrijden libre overgangsklasse heeft Vincent Veldt zich 
van zijn beste kant laten zien, door zijn poule te winnen met een 
moyenne van 42.64 met een hoogste serie van 300, waarbij hij deze 
partij in 2 beurten uitmaakte nadat hij in de eerste beurt niets haalde. 
Door dit resultaat is hij direct gepromoveerd naar de topklasse. 
Ook Joop Roelands deed het ook niet onverdienstelijk. 
 

 
 
In de voorwedstrijden kader 3e klas 38/2 wisten John Mol en Martin 
Guldemond geen hoofdrol op te eisen. 
 

Naam MP  Car    Brt    Moy  Hs   Status 
  

Geest P.A.S. v. d.  8  1615    50    32.30   144   O   
Kok R. 0  1011    63    16.04   121   H   
Meier S.H. 6  1283    64    20.04   114   O   
Roelands J.A. 6  1468    73    20.10   112   O   
Veldt V.P.J. 10  1791    42    42.64   300   DP   

Naam MP  Car    Brt    Moy   Hs   Status   
Bijvoet J. 6  820    92    8.91   53   O   
Brouwer E. 10  888    75    11.84   75   O   
Guldemond M.L.W. 8  815    88    9.26   84   O   
Mol J.R.M. 6  721    81    8.90   45   O   
Peperkamp F. 2  520    93    5.59   34   H   
Scheffer E. 6  699    86    8.12   69   O   
Snijders J. 4  707    103    6.86   43   H   
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Het 22e OBIS KO – Toernooi 
 
Van 15 t/m 20 december is bij ons in het clubgebouw het traditionele 
KO-toenooi gehouden. 
Doordat  Henk Lammers door ziekte het toernooi niet kon leiden, 
werd het toernooi geleid door Sixtus Jorritsma. 
In eerste instantie waren er 48 deelnemers die zich hadden 
opgegeven, maar ook dit keer waren er weer de nodige afzeggingen 
op het laatste moment, waardoor er in het programma het nodige 
moest worden aan gepast. 
Omdat het weer bar en boos was, viel dit jaar de belangstelling wat 
tegen.Toch kunnen we terug zien op een geslaagd toernooi, waarbij 
de nodige verrassingen plaats vonden. 
De verrassing van het toernooi was Co Nanne die een paar grote 
uitschieters wist te produceren. 
Ook de moeite waard is te vermelden de partij Henk Welboren jr. 
tegen John Mol, waarbij John op het eind van de partij zijn billen bij 
elkaar moest knijpen. Henk wist namelijk in de nabeurt een serie van 
24 te produceren en miste zijn laatste ( eenvoudige) carambole om 
remise af te dwingen. 
Het toernooi werd afgesloten, als vanouds door Henny Schouws. 
Op de volgende pagina kunt alle uitslagen op uw gemak bekijken. 
 
Sixtus. 
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1e RONDE DINSDAGAVOND 15 DECEMBER 
 
.     .    Is winnaar 

 
Partij 9 vervalt 

 

1 R. Bart 87 L J. Beentjes 225 38/1 

2 A. Völker 120 38/2 P.v.d. Meij 71 L 

3 W. v. Tunen 47 L L. Wezepoel 36 L 

4 J. Perez 76 L C Tromp 28 L 

5 W. v. Roon 69 L  J. Aardenburg 42 L 

6 Verplaatst naar 
woensdag 

     

7 H. v.d. Laan 20 L Sj. Koelman 90 L 

8 H. Welboren sr. 44 L P. Zijlstra 23 L 

9 R. d. Munnik 25 L V. Veldt 250 38/2 

10 D. Smit 37 L B. Lammers 50 L 

11 M. Versluis 250 38/2 K. Beentjes 63 L 

12 C. v. Hooff 275 38/2 C. Welp 27 L 
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1e RONDE WOENSDAGAVOND 16 DECEMBER 

 
Partij 24 vervalt 
 

13 G. Jacet 110 38/2 P. Fatels 40 L 

14 M. Smit 92 L J. Mol 130 38/2 

15 C. Nanne 28 L N. d. Groot 85 L 

16 J. Limmen 54 L B. Looyenga sr 60 L 

17 W. v Weert 56 L H. Welboren jr 73 L 

18 W. Koelman 44 L R. v. Egmond 27 L 

19 C. Liefting 110 38/2 C. Mol 42 L 

20 J. Sinnige 32 L G. Bruins 29 L 

21 A. Jager 120 L B. Koelman 24 L 

22 J. Keus 62 L J. Lammers 36 L 

23 S. Mol 47 L A. Mantel 45 L 

6 S, Jorritsma 34 L D. Ofman 120 L 
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2e RONDE KO TOERNOOI 

 
Omdat partij  9 vervalt. Deze plaats wordt ingenomen door de 1e 
verliezer, waardoor de 1e kolom verliezers een plaats zakt. 
 
Omdat partij  9 vervalt. Deze plaats wordt ingenomen door de 1e 
verliezer, waardoor de 1e kolom verliezers een plaats zakt. 

25 Nr.9 BESTE 
VERLIEZER 

J. Keus WINNAAR 
PARTIJ 1 

J.Beentjes 

26 Nr. 8 BESTE 
VERLIEZER A. Mantel WINNAAR 

PARTIJ 21  
B. Koelman 

27 Nr. 7 BESTE 
VERLIEZER G. Jacet WINNAAR 

PARTIJ 2 
A. Völker 

28 Nr. 6 BESTE 
VERLIEZER J. Perez WINNAAR 

PARTIJ 3 
L. Wezepoel 

29 Nr. 5 BESTE 
VERLIEZER C. Liefting WINNAAR 

PARTIJ 11 
M. Versluis 

30 Nr. 4 BESTE 
VERLIEZER R.v. Egmond WINNAAR 

PARTIJ 20 
G.Bruins 

31 Nr. 3 BESTE 
VERLIEZER P.v.d. Meij Nr. 10 BESTE 

VERLIEZER 
W. v. Weert 

32 Nr. 2 BESTE 
VERLIEZER C. Beentjes WINNAAR 

PARTIJ 12 
C. v. Hooff 

33 Nr.1 BESTE 
VERLIEZER W.v. Tunen WINNAAR 

PARTIJ 4 
C. Tromp 

34 WINNAAR 
PARTIJ 10 

B. Lammers WINNAAR 
PARTIJ 6 

S. Jorritsma 

35 WINNAAR 
PARTIJ 16 

B. Looyenga WINNAAR 
PARTIJ 5 

W. v. Roon 

36 WINNAAR 
PARTIJ 13 

P. Fatels WINNAAR 
PARTIJ 15 

C. Nanne 

37 WINNAAR 
PARTIJ 8 

H. Welboren sr. WINNAAR 
PARTIJ 19 

C. Mol 

38 WINNAAR 
PARTIJ 17 

H. Welboren jr WINNAAR 
PARTIJ 14 

J. Mol 

39 WINNAAR 
PARTIJ 23 

S, Mol WINNAAR 
PARTIJ 22 

J. Lammers 

40 WINNAAR 
PARTIJ 7 

H.v.d. Laan WINNAAR 
PARTIJ 18 

W. Koelman 
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3e RONDE ZATERDAGMIDDAG  
19 DECEMBER 

 
FINALE RONDE ZONDAG 20 DECMBER 

KWART FINALE 
49 WINNAAR 

PARTIJ 47 
J. Mol WINNAAR 

PARTIJ 44 
H. Welboren sr. 

50 WINNAAR 
PARTIJ 43 

G.Bruins WINNAAR 
PARTIJ 46 

W. v. Roon 

51 WINNAAR 
PARTIJ 41 

C. Tromp WINNAAR 
PARTIJ 45 

C. Nanne 

52 WINNAAR 
PARTIJ 48 

M. Versluis WINNAAR 
PARTIJ 42 

A. Völker 

HALVE FINALE 

FINALE 

 

41 WINNAAR 
PARTIJ 33 

C, Tromp WINNAAR 
PARTIJ 34 

B. Lammers 

42 WINNAAR 
PARTIJ 32 

C. Beentjes WINNAAR 
PARTIJ 27 

A. Völker 

43 WINNAAR 
PARTIJ 30 

G. Bruins WINNAAR 
PARTIJ 40 

W. Koelman 

44 WINNAAR 
PARTIJ 37 

H. Welboren WINNAAR 
PARTIJ 25 

J. Beentjes 

45 WINNAAR 
PARTIJ 36 

C. Nanne WINNAAR 
PARTIJ 28 

L. Wezepoel 

46 WINNAAR 
PARTIJ 35 

W. v. Roon WINNAAR 
PARTIJ 39 

J. Lammers 

47 WINNAAR 
PARTIJ 31 

P. v,d, Meij WINNAAR 
PARTIJ 38 

J. Mol 

48 WINNAAR 
PARTIJ 26 

B. Koelman WINNAAR 
PARTIJ 29 

M. Versluis 

60 WINNAAR 
PARTIJ 49 

H. Welboren sr WINNAAR 
PARTIJ 52 

A. Völker 

63 WINNAAR 
PARTIJ 50 

C. Tromp WINNAAR 
PARTIJ 51 

W. v. Roon 

66 WINNAAR 
PARTIJ 60 

H. Welboren sr WINNAAR 
PARTIJ 61 W. v. Roon 
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5-10-2009 
MAX OORTWIJN PLAATST ZICH VOOR NK 7E KLASSE 
JEUGD 
 
Afgelopen zondag was het dan zover. 
Max Oortwijn mocht meedoen aan de regiofinale 7e klasse jeugd in 
Alkmaar. 
Met een moy. van 0.37 was hij de afgevaardigde van OBIS. 
Hij moest het daar opnemen tegen Chris van Steenwijk en Martijn 
Dekker van BIOS en  
Jorn Dullemans van jong NHD, allen ook met een gemiddelde van 
0.36 tot 0.37 (aan elkaar gewaagd dus) 
We werden op de zondagochtend zeer vriendelijk ontvangen in de 
Viaanse Molen en onthaalt met een 
bakje koffie en/of iets fris. 
  
De eerste wedstrijd moest Max tegen Jorn (die voortvarend van start 
ging) na 11 beurten 9 caramboles. 
Gelukkig bleef Max rustig en haalde Jorn gestaag in en won 
uiteindelijk met 20 caramboles in 30 beurten, 
Waar tegenover Jorn 15 caramboles wist te maken. 
  
De 2e wedstrijd tegen Martijn Dekker verliep het allemaal wat 
makkelijker wat score betreft, hoewel Max 
wat meer beurten (35) nodig had om tot de 20 te komen.  
Martijn kwam namelijk niet verder dan 7 caramboles. 
2 van de 2 partijen gewonnen niet slecht dus. 
  
Na de 2e partij was er even een lunchbreak en worden we voorzien 
van een lekker broodje met ham/kaas en of een krentebol. 
  
Na de pauze mocht Max het opnemen tegen Chris van Steenwijk die 
ook beide vorige partijen gewonnen had. 
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Het publiek bereide zich dus al voor op een kraker van jewelste. 
Beide met na 2 partijen een gemiddelde boven de 
0.6. 
Maar of het nu een de broodjes lag of de onervarenheid (denk het 
laatste) Max biljart namelijk pas vanaf februari en  
Chris had vorig jaar (van wat ik begrepen had) al zelfs een NK achter 
de rug. 
De 3e partij liep voor geen meter bij Max terwijl Chris gewoon door 
ging met goed biljarten. 
Chris won uiteindelijk met 20 caramboles in 29 beurten en 
daartegenover wist Max er maar 5 te maken (moy 0.172) . 
(uiteindelijk bleek dit niet eens zo ongunstig voor Max, hoewel dat 
voor de leek - o.a. ik dus - misschien vreemd klinkt) 
  
En omdat de regiofinale over 4 wedstrijden moet gaan mocht Max 
omdat die na 3 wedstrijden toch nog 2e stond het de 
laatste wedstrijd weer opnemen tegen Chris. Deze maal ging het 
beter met Max, hoewel hij had het wel even zwaar toen Chris  
vrij vroeg in de wedstrijd een serie van 8 !!!  maakte.  
Max hervond zich maar desondanks was het gat te groot om het 
helemaal goed te maken en Chris won weer deze partij van 20 
deze maal in 35 beurten, Max bleef bij 15 steken. Toch nog een 
gemiddelde van 0.478. 
  
Toen was het wachten op de uitslag. 
  
De uitslag was uiteindelijk als volgt: 
1) Chris van Steenwijk   8 pnt     80 car.  142 brt   moy. 0.56   
2) Max Oortwijn             4 pnt     60 car.  129 brt   moy. 0.46 
3) Martijn Dekker           4 pnt    54 car.  148 brt   moy. 0.36 
4) Jorn Dullemans           0 pnt   63 car.  153 brt   moy. 0.41 
  
Door deze uitslag mogen Max en Martijn mee naar de NK in Oss op 
31 okt. en  1 nov. dit jaar. 
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En waarom Chris niet. Helaas pindakaas maar zijn moyenne was ver 
boven het toegestane gemiddelde 
van 0.4 (+20%) en Max (geluk bij een ongeluk dus wel, dankzij zijn 
ene "slechte" partij tegen Chris). 
  
Mvg 
Roel Oortwijn, een leek met biljarten maar evengoed zeer trotse 
vader. 
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 Verslag Regiofinale Libre 4e Klasse 
 

Districtsdeelnemer: Robin Smit – BV OBIS 
 
De finale is gespeeld op 28 en 29 november in Vlaardingen. De 
locatie, Eetcafé The Pittstop, waar we moesten spelen, is gelegen in 
de havens van Vlaardingen-Oost. Dit is echt een toplocatie. Een hele 
ruime zaal met veel zitgelegenheid en goed eten. Kortom, een 
uitstekende plaats om een regiofinale 4e Klasse te spelen. 
 
Op zaterdag, de eerste wedstrijddag, speelde ik mijn eerste partij 
tegen Daniël Molenkamp. In het begin wilde het bij mij beter lopen, 
maar halverwege sloeg de partij om en nam Daniël de leiding. Hij 
maakte de partij uit in 41 beurten. 
De tweede partij was tegen Peter van der Leeden, en werd gewonnen 
door Peter in 32 beurten. Een knappe prestatie door Peter. Dankzij 
deze twee partijen stond ik onderaan de lijst, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het was zeer gezellig en de sfeer was geweldig. 
Toen moest ik tegen Rien Oudendijk, die ik nog kende van het Jaap 
Bleeker Toernooi vorig jaar bij Horna. Deze partij werd door mij in 
21 beurten gewonnen en ik heb in deze partij de hoogste serie van het 
hele toernooi behaald, namelijk 17 caramboles. Hierbij moet echter 
wel vermeld worden dat Rien ook uitstekend heeft staan spelen. 
De laatste partij voor mij die dag was tegen Lucas Meppe. Achteraf 
gezien, was dit voor mij de moeilijkste partij in het hele toernooi. Het 
wilde bij ons allebei erg goed lopen en Lucas wist de partij uit te 
maken in 31 beurten. Echter had ik de nabeurt en ik maak remise. 
Aan het einde van de eerste speeldag, stond ik op de vijfde plek. 
 
Zondag, de tweede wedstrijddag, liep het bij mij wel heel erg goed. 
Ik moest die dag nog tegen Rik Westhoff en Jordy Jong. Als eerste 
tegenstander kreeg ik Rik. Ik wist de partij in 17 beurten uit te 
maken. In deze partij maakte ik een serie van 15, de hoogste van 
zondag. Kortom, een toppartij om de dag mee te beginnen. De 
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tweede, en laatste partij was tegen Jordy. Deze partij was eigenlijk 
een kopie van de partij tegen Rik. Ook deze maakte ik in 17 beurten 
uit. In deze partij behaalde ik een serie van 14. 
De eindstand luidde als volgt:   

Moyenne Hs 
1e Rien Oudendijk 1.76  13 (door naar NK) 
2e  Peter van der Leeden 1.86  15 (door naar NK) 
3e  Robin Smit  2.00 ` 17 (1e reserve NK) 
4e Daniël Molenkamp 1.53  10 
5e Lucas Meppe  1.73  12 
6e Jordy Jong  1.48  10 
7e  Rik Westhoff  1.39  14 
 
Ik vond het heel leuk om aan deze regiofinale mee te mogen doen. Ik 
heb er veel van opgestoken en wil Rien en Peter alle geluk van de 
wereld toewensen bij het NK Libre Klein 4e Klasse, dat zal worden 
gespeeld op 9 en 10 januari in Doetinchem. Jongens succes en weet 
dat ik als eerste reserve klaar sta voor het geval een van jullie 
verhinderd is. 
 
Robin Smit 
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NK 7e klasse Libre jeugd in Oss   
 

        
 
Afgelopen weekeind was het eindelijk zover Max moest spelen op 
het NK 7e klasse Libre in Oss.  
De voorbereiding was niet helemaal optimaal. 
Max had weekje griep gehad en 1 vrijdagavond was uitgevallen 
i.v.m. toernooi in het clubgebouw. Gelukkig had Bert nog een 
teamwedstrijdje geregeld waar Max aan mee 
kon doen in Noord Scharwoude.  
Het weekend zelf dan. 
Zaterdagochend vroeg ging het wekkertje om half 7, zodat we eerst 
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even rustig konden douchen en ontbijten voordat we richting Oss 
gingen.  
De reisrichting Oss ging voorspoedig, zodat we ruim op tijd 
aanwezig waren in het plaatselijke cafe ‘t Fabeltje waar het toernooi 
zou gaan plaatsvinden.  
We lieten de hele entourage maar een beetje over ons heenkomen, 
want we hadden echt geen idee hoe het allemaal zou lopen. Max met 
eigenlijk nog helemaal geen wedstrijd en toernooi ervaring en een 
paps die ook nog maar net komt kijken in het biljart wereldje. 
Je zal het maar moeten doen 11 jaar en naar een NK. 
 Na de opening door o.a. voorzitter van de plaatselijke biljartclub 
“Touche” , waarbij de spelers, scheidsrechters werden voorgesteld 
ging het toernooi dan eindelijk van start om 11.00 uur. 
We hadden er dus eigenlijk al een halve dag opzitten voor het 
toernooi uiteindelijk begon. 
De eerste wedstrijd van Max ging niet echt heel gemakkelijk, toch 
een beetje de spanning, van alles vermoed ik. Maar Max wist de 
partij (tegen Jessie Wind) naar zich te brengen in uiteindelijk 50 
beurten naar de vereiste 20 caramboles.  
Net bekomen van de eerste partij gelijk alweer aan de bak voor de 2e 
van deze dag tegen Sander Wesseldijk de eerste paar beurten ging het 
nog gelijk op maar na een beurt of 8 nam Sander en sprint van 
jewelste met een beurt van 5 en 6 liep hij ver uit. 
Max was gelijk helemaal van slag en Sander stond als een (voor de 
oudere onder ons) Mohammed Ali om het biljart heen te dansen en 
maakte gewoon de partij uit in 22 beurten en een partij gemiddelde 
van 0.90 !!! en Max zat versuft in zijn hoek. 
Op dat moment of eigenlijk iets later kreeg ik respect voor de 
biljarter, want het toernooi gaat gewoon door en Max moest dus nog 
5 partijen biljarten.  
Gelukkig had Max daarna even rust en kon hij de knock-out (zo 
konje het wel noemen) redelijk goed verwerken met paps als amateur 
psycholoog.  
De derde partij moest Max tegen Bennie Godschalk (de latere 
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uiteindelijke winnaar van het toernooi) 
Max had zich redelijk goed herpakt van de 2e partij en won nipt na 
een spannende partij in 54 beurten.  
De vierde  partij van de dag - het was al weer laat in de middag - 
moest Max tegen Martijn Dekker. 

Dit was voor Max wel weer een speciale partij, hij had namelijk 
tijdens de districtsfinale ook al tegen Martijn gespeeld en vorige 
week zondag tijdens een team wedstrijd moest hij ook 2x tegen 
Martijn spelen. Max had tot nu toe alle partijen van Martijn 
gewonnen, maar Martijn had daar en tegen nog alle partijen 
gewonnen op het toernooi. 
De vermoeidheid begon echter ook al aardig toe te slaan bij de 
diverse jonge spelertjes. 
Zou Max zijn herstel goed doorzetten of was Martijn nog steeds in de 
winning mood. 
Gelukkig voor Max gebeurde het eerste en Max wist de partij in 46 
beurten naar zich toe te trekken. 
 De eerste dag zat erop en dat de spelertjes aan elkaar gewaagd waren 
bleek wel aan de 
uitslag van de eerste dag . 4 spelers met 6 punten (waaronder Max) 
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en 1 speler met 5 punten.  
De strijd om het NK lag dus nog helemaal open. 
  
Om ons toch goed te kunnen voorbereiden op de 2e dag hadden we 
besloten om in de omgeving een bed & Breakfast te boeken en wel in 
het pittoreske Gewande (een gehucht aan de Maas) een km of 15 bij 
Oss vandaan. 
Onderweg daarheen in de middle of nowhere en in het donker 
kwamen we uiteindelijk via een klein en smal dijkje aan op onze 
overnachtingadres. 
Op zich was dat al een heel avontuur. Gelukkig (want we moesten 
nog eten) was er vlak bij dat adres ook nog een sfeervol restaurant te 
vinden, die het volgens mij vooral de zomermaanden moet hebben 
van de toeristen. Het was er namelijk erg rustig. 
Na ons diner van voor Max patat met een frikadelletje en voor mij 
een overheerlijke kogelbiefstuk gingen we richting ons 
appartementje ons bed opzoeken, waar we beiden na de eerste 
vermoeiende dag als een blok in slaap vielen. 
De 2e dag werden we om kwart over 8 wreed verstoord door ons 
wekkertje.  
Om 9 uur zou onze gastvrouw ons namelijk verwennen met een 
overheerlijk ontbijtje met verse croissantjes, warme broodjes en 
gekookt eitje en verse jus. 
Daarna tassen ingepakt en weer op naar Oss voor de 2e dag. 
In de 5e ronde moest Max tegen naaste concurrent Lars Lagarde die 
tot nu toe 5 punten had gehaald. ook deze partij wist Max naar zich te 
trekken, deze keer in 33 beurten. 
Max stond in de tussenstand nu 3e, maar zelfs de nr. 6 in de 
tussenstand Chelsey Cornelissen kon op papier nog het NK winnen. 
In de 6e ronde moest Max beginnen tegen Mike Woutserse die 
onderaan stond met 0 punten.   
Dit zou ook de beste partij van Max worden want hij won in 25 
beurten en in de 6e ronde waren de uitslagen uiteindelijk zeer gunstig 
voor Max hij stond na de 6e ronde 2e en kon als “slechtste”  resultaat  
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alleen nog maar 3e worden, maar dus ook gewoon nog eerste. 
Dat zou dus nog een spannende laatste ronde worden, aangezien er 2 
tafels waren er  4 partijen per ronde gepeeld werden.  

Moest Max weer even in de wachtkamer. 
Gelukkig viel dat wachten weer gunstig uit voor Max, want door de 
uitslagen van de eerste 2 partijen in de 7e ronde was Max al zeker 
van een 2e plaats. 
Maar wat is er nou spannender dan dat de nrs. 1 en 2 tegelijker tijd 
naast elkaar moeten spelen in de laatste ronde en dus het NK beslist 
zou worden in de laatste 2 partijen uit ronde 7. 
Max had echter de pech tegen Chelsey te moeten biljarten die na een 
slechte eerste dag het de 2e dag helemaal op haar heupen had.  
Ze had uiteindelijk dan ook aan het eind van de middag het hoogste  
toernooi gemiddelde van 0.53 in de 7 partijen. Daarnbij gaf Max 
leuke balletjes weg aan Chelsey en kreeg er weinig voor terug. 
Max verloor de laatste partij uiteindelijk in 23 beurten en bleef op 10 
punten steken. 
Aan de andere tafel was de partij erg spannend, maar het was al wel 
snel duidelijk dat mocht Bennie verliezen hij evengoed de kampioen 
zou zijn doormiddel van zijn moyenne over het hele toernooi. 
Bennie won uiteindelijk toch ook nog zijn laatste partij en kwam 
daardoor op 12 punten en was daarmee de terechte kampioen van 
Nederland. 
Max moest zijn laatste verliespartij tegen even verwerken, maar de 
uiteindelijke 2e plaats maakte erg veel goed.  

Na de prijsuitreiking waarbij het Wilhelmus werd afgespeeld gingen 
wij uiteindelijk met  een mooie grote beker en de zilveren medaille  
naar Heemskerk en heeft Max de eer hoog gehouden voor OBIS in 
Oss. Max ons toppertje. 
  
PS: Ook als ouder heb ik ook zeer genoten van dit toernooi weekeind 
het was voor mij zeker een zeer waardevolle ervaring en heeft veel 
indruk op mij gemaakt (de uitslag zal hier debet aan zijn denk ik) 
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Laat staan wat het voor een indruk gemaakt heeft op al die jonge 
biljarters in Oss.  
Daarbij viel het mij ook op de zeer gemoedelijke sfeer tijdens het 
toernooi onderling tussen zowel de ouders als de spelers.  
Iedereen gunde elkaar de partij of moedigde elkaar aan bij de soms 
mooie en onmogelijkste caramboles als zowel een zucht van 
teleurstelling wanneer een (voor mij als leek) makkelijke bal gemist 
werd.  
Alle credits hiervoor naar de organiserende vereniging Touche en de 
arbiters die dit mogelijk hebben gemaakt. 
     
Roel Oortwijn 
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