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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
Erelid: Jaap Bregman Initiator tot oprichting van OBIS
Lid van verdienste: Henk Lammers

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman Nielenplein 24-28

Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

Vice-voorzitter- A Jager Breedweerlaan 96
Secretaris: Anne 1963 BP Heemskerk

: 0251-245292
Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers Rijksstraatweg 167

Henk 1969 LE Heemskerk
: 0251-232838

Penningmeester: J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8
Jaap 1945 ET Beverwijk
: 0251-249031

Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser Deukelven 41
Paul 1963 SN Heemskerk
: 0616144222

Barbeheer: N. de Groot Communicatieweg 13
Nico 1967 PR Heemskerk
: 0251-258441

Jeugdzaken: L. Wezepoel Jan van Rietwijkstraat 1
Leon 1962 WP Heemskerk
: 0251-239432

Jeugdbiljartvereniging de Magneet:
Wedstrijdleider: Leon Wezepoel
Begeleiders/trainers: Leon Wezepoel, Jan de Wildt, Vincent Veldt

Jan Keus en Micha Tiecken.
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Beste clubgenoten,

De zomermaanden zitten er weer op, en ik hoop dat jullie allemaal
een fijne vakantie hebben gehad en weer bruin gebrand en uitgerust
aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.
Verder zou het fijn zijn als Toon de Boer en Ben de Ruiter weer
gezond en wel in ons midden kunnen vertoeven, en zij nog vele jaren
hun werk voor OBIS kunnen voortzetten, en hun hobby uitoefenen.
Graag wil ik iedereen bedanken die de schoonmaakwerkzaamheden
hebben waargenomen!
Ook hoop ik dat George, onze PR-man, zijn caramboles weer met
plezier kan gaan maken.

We staan nu voor een druk en gezellig seizoen 2003-2004, want er
staat nogal wat te gebeuren. Allereerst krijgen we de nieuwe outfit.
Na wat tegenslag, hopen we iedereen toch in het nieuw te steken,
dankzij de inspanning van de OUTFIT commissie, die hier heel wat
vrije uurtjes in heeft gestoken. Bij deze wil ik jullie hiervoor heel
hartelijk bedanken!

Dan nu wat nieuwspuntjes:

Gerardus Bruins is clubkampioen 2002-2003 geworden.Ga zo
door Ger, we zien je wel weer bij de finale 2003-2004!

We beginnen het seizoen met de finale Beste 12.
Het knock-out toernooi wordt dit jaar wederom georganiseerd

door Gerard Elst, en zal in het teken staan van het 40-jarig
jubileum van OBIS, dus allemaal meedoen!

De team wedstrijden werden in juni gewonnen door team 9. Hoe
kon dat ook anders met zulke kanjers, mijne heren van harte
gefeliciteerd.

Verder wil ik melden dat het sponsor/bestuurs tournooi, twee
heel gezellige avonden waren. De man met de meeste praatjes, hij
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ziet zichzelf over enkele jaren wel als voorzitter van OBIS,
mochten wij feliciteren met de eerste prijs. Jeroen Gosseling, van
harte!

(groetjes van opa Willem)

Ik wens jullie als clubgenoot en voorzitter een heel fijn en
sportief seizoen 2003-2004 toe, en hoop met jullie allen
in goede harmonie in januari het 40- jarig jubileum van
OBIS te kunnen vieren!

Groetend, Wim Koelman.

Biljart-limerick
Een arbiter in elke bondsklasse

die dient zich aan weten te passen,
anders klinkt het geluid week in en week uit:

“Hij kan beter klaver gaan jassen”.
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Van de redactie………..

Als u dit clubblad voor u heeft,
dan zit de vakantie er voor
velen van u weer op en het
nieuwe biljartseizoen staat
weer voor de deur.
De meeste onder u, zeker de
woensdagavondleden, weten
dat ik sinds februari niet meer
heb kunnen biljarten
Een ongemak met mijn ogen en een operatie aan mijn been en arm,
vanwege huidkanker, verliepen niet zoals ikzelf gewenst had. Dagenlang
met mijn been op een stoel was de enige optie. (Mijn vakantie moest
daardoor jammerlijk geannuleerd worden.)
Vele OBIS-vrienden waren belangstellend en vroegen mij: “Wanneer kom
je weer biljarten en hoe gaat het nu met je ogen en wat vervelend toch, zie
je hoeveel vingers ik opsteek? enz. enz.!”.
Anne (vol humor) belde me laatst op met de vraag,of ik net als de
apen, van bananen houd? Ja zei ik, hoezo? Nou, dan doe ik er nog
wat pinda`s bij, want ik ben van plan om met Paul Visser even op
ziekenbezoek te komen en dan neem ik dat mee! De zak met fruit die
ze meebrachten heeft mij inderdaad? doen opknappen en ik ben er
van overtuigd dat ik mede door die talrijke vitamientjes het nieuwe
seizoen weer mee kan draaien. De pinda`s hou ik nog maar tegoed!
Bedankt mensen!!!

Eenieder die kopij heeft aangeleverd voor dit clubblad wil ik, ook namens
de lezers, dankzeggen.
Ik wil u tevens bedanken voor de vele complimenten betreffende de
vorige clubbladen. Doet me goed!
Tot slot wens ik u allen een heel fijn biljartseizoen toe en spreek de wens
uit dat u mij het komend seizoen weer zal overstelpen met kopij!
Veel plezier bij OBIS en de Magneet.

Met een redactionele groet, George.
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Samengaan districten………………..?

Verplatting of zoals je wilt fusie van de districten.
Over dat onderwerp en de vervolgprocedure heeft u het nodige
kunnen lezen in Entree.
Op de districtsvergadering van 23 mei j.l. wist voorzitter Gerard van
Stenis niet meer te vertellen dan dat de verplatting doorgaat. Het
district Alkmaar wil zelfstandig blijven maar gezien het beleid van de
KNBB( bij 1000 leden mag een district zelfstandig blijven bestaan
b.v. Westfriesland) gebiedt de realiteit geen basis voor die gedachte.
Gelet op de huidige situatie blijft er als enige mogelijkheid over het
samengaan met district Zaanstreek-Waterland. Aangezien Alkmaar
zelfstandig wil blijven wordt er tot heden geen toenadering gezocht
richting Zaanstreek-Waterland.

Secretaris, A. Jager

Gezegde:
De dingen veranderen minder dan onze kijk erop.
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Impressies uit jaarvergadering district Alkmaar

De algemene ledenvergadering van het district Alkmaar op vrijdag 23 mei
j.l. is door mij, als lid van verdienste van het district bezocht met secretaris
A. Jager van onze vereniging.
Het jaarverslag van secretaris J. Visser is dikwijls een bijna èèn uur
durende opsomming van wat er op biljartgebied is gebeurd in het afgelopen
seizoen. Blijkbaar heeft hij geluiden gehoord dat dat voor velen te lang is
geweest en Jan heeft er nu een kort verslag van gemaakt. Slechts 20
minuten hoorden wij aan hoe het district er voor staat. Financiëel goed, al is
de terugloop van leden verontrustend, maar dat is de laatste paar jaar al aan
de orde. Was het aantal leden in 2001 een aantal van 450. Nu telt het
ledenbestand 425 stuks, onderverdeeld in 393 heren, 7 dames, 20 jongens
en 5 meisjes.
De gewesten worden per 31 december opgeheven. Het gewest West
Nederland telt 7308 leden, 4 jaar geleden was dit nog over de 10.000 leden.
In de plaats van gewestelijke finales worden in de toekomst regio-
kampioenschappen verspeeld. Hoe dat er uit zal zien, is nog niet duidelijk,
maar het komt eraan.
De grote Biljartbond , onze K.N.B.B. telt ong. 30.000 leden.
Vooral Hanka en Marian van `t Vennewater ZIJN GROTE ANIMATORS.
`t Jeugdverslag van Hanka was voortreffelijk. Een luid applaus voor dit
knap stukje werk, was haar deel.
Bij de opsomming van de districtskampioenen viel dit jaar de vele OBIS-
kampioenen op en er was een OBIS gewestelijke kampioen John Mol.
Proficiat aan al deze winnaars. Jammer dat er geen OBIS teams werden
gehuldigd……ze waren er niet.
Tot slot: op 5 september wordt er weer een teamleidersvergadering
gehouden. De finale verdeling verliep ook vlot. OBIS kreeg de 3e klasse
libre toegewezen in november, in april de gewestelijke bandstoten 2e klasse
(oftewel de regio-eindstrijd geheten) en tot slot werd de districts
kaderfinale aan onze vereniging toegewezen
Einde vergadering 10.00 uur.

Groetjes,
Jaap Bregman
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Even voorstellen:

De meesten van jullie zullen mij al kennen,
maar toch wil ik mij nog even voorstellen.

Ik ben Cynthia Tiecken, spelend lid op de
woensdagavond, dochter van John en Désirée
Tiecken en zusje van Micha Tiecken.

Zoals jullie merken kom ik uit een
biljartfamilie. Dit is ongeveer 6 jaar geleden
begonnen toen ik een jaar of 13 was. Mijn

vader, moeder en broer speelden toen bij BV Onder Ons in
Beverwijk. Ik ben een keer met Micha mee gaan kijken bij de jeugd
op zondagavond en daar eigenlijk direct blijven plakken.

Ik heb daar ongeveer 4 jaar gebiljart, beginnend in de 7e klasse libre
en ik heb mijn laatste PK’s gespeeld in de 3e klasse libre. Ook heb ik
aan veel toernooien meegedaan, ook internationaal. Toen ik 14 was
heb ik mijn diploma als districtsarbiter gehaald. De cursus heb ik
samen met mijn moeder gedaan. Micha en mijn vader waren toen al
een paar jaar districtsarbiter. Toen wij slaagden heeft Biljart Totaal,
het landelijk blad van de KNBB, een reportage aan ons gezin gewijd
en hebben we als gezin op de voorpagina gestaan. Het was toen wel
uniek dat 4 leden uit hetzelfde gezin actief districtsarbiter en volgens
mij was ik op dat moment ook nog de jongste. Ik vond het ook heel
eng om die grote mannen te arbitreren zoals ome Gé van de Kuil,
Chris Nobels en Peter Sman. Door het arbitreren kreeg ik meer kijk
op het spel en ben ik toen wel beter gaan biljarten. Daarom ook die
snelle promotie naar de derde klasse. Ook heb ik toen een paar lessen
bij Piet Liefting gevolgd, maar dat heb ik niet lang volgehouden.
Micha lukte dat beter. Mijn laatste biljartjaar, twee jaar geleden, heb
ik nog in de teamcompetitie gespeeld bij de A-jeugd. Daar zaten 2
OBIS-leden in: Vincent Veldt en Sander Gosselink, en 3 leden van
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Onder Ons Beverwijk: Micha Tiecken, Chris Hummel en mijn
persoontje. Inmiddels zijn die dus alle 5 bij OBIS lid.

Twee jaar geleden ben ik dus met biljarten en arbitreren gestopt
omdat ik militaire dienst inging als beroepsmilitair. Dat heb ik echter
jammer genoeg slechts 3 maanden volgehouden. Daarna ben ik in de
winkel gaan werken bij Pearle Opticiens, maar in die periode had ik
geen zin om het biljarten weer op te pakken. Ik hing eigenlijk net
tussen jeugd en volwassenen in.

Het werken in een winkel was eigenlijk niet hetgeen waar ik mee
verder wilde en daarom ben ik, gesponsord door mijn ouders, weer
gaan studeren. Ik doe het SPW. Dit is Sociaal Pedagogisch Werker,
en het is een opleiding om uiteindelijk werk te kunnen vinden in de
gehandicaptenzorg, ouderen zorg of kinderzorg. Deze cursus duurt 3
jaar waarvan ik nu het eerste jaar heb afgerond. Het eerste jaar heb ik
stage gelopen in de gehandicaptenzorg, en aankomend jaar ga ik
stage lopen in de ouderenzorg. Tot nu toe vind ik het allemaal heel
erg leuk.

Het biljarten ben ik nooit uit het oog verloren. Ik ging nog regelmatig
mee met Micha en met mijn ouders en af en toe werd ik als arbiter
gevraagd bij toernooien. Op een gegeven moment kreeg ik weer zin
om zelf te gaan spelen en een logische stap was omdat bij OBIS te
doen op de woensdagavond omdat mijn vader en moeder en mijn
broer daar ook speelden. Ook was de woensdagavond een bewuste
keuze omdat daar de hogere spelers zaten. Ik wil toch weer snel op
het niveau van de derde klasse libre komen en na twee jaar stilzitten
speel ik nu slechts 1,50 moyenne. Helaas dachten sommige hogere
spelers iets anders over het uitkomen van lage spelers op de
woensdagavond, maar ik hoop snel mijn oude niveau te halen en heb
daarom ook op vrijdagavond af en toe wat bijlesjes van Joop
Roelands en Jaap Ripke, die deze lessen geheel vrijwillig doen. Deze
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lessen volg ik samen met een paar andere lage spelers van de
woensdagavond.

Mijn hobby is uiteraard biljarten. Ook hou ik heel veel van muziek.
Omdat ik naast mijn studie als caissière bij Albert Heijn werk heb ik
verder weinig tijd voor andere hobby’s. Het werken bij AH doe ik
om mijn grootste hobby te kunnen betalen en dat is het regelmatig op
vakantie gaan naar mijn vriendje in Sheffield in Engeland.
In de zomermaanden bijna elke maand een weekje.

Zo, nu weten jullie al een heleboel van mij. Ik hoop dat ik in de loop
van de tijd iedereen eens persoonlijk zal kunnen spreken. Misschien
zal dat wel lukken, want ik ga vanaf het nieuwe seizoen
waarschijnlijk meedraaien met de bardiensten, dus dan zal ik velen
van jullie wel tegen komen. Op dit moment vind ik het heel leuk bij
OBIS en ik hoop lang lid te kunnen blijven.

Groetjes,
Cynthia Tiecken

bruins bv. Installatie
Loodgieters en centrale verwarmingsbedrijf

Corn. Groenlandstraat 16 – 18

1962 TG Heemskerk
telefoon: 0251-237192
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Arbitersvereniging Alkmaar in nood!

Oproep aan de OBIS-leden.

Het arbiterkorps van

het district Alkmaar is

flink aan het vergrijzen

en heeft dringend

behoefte aan nieuwe

arbiters.
Nu is de bezetting van

het arbiterkorps uit

onze vereniging nihil.

Bij mijn weten is alleen

Ben Looyenga nog actief.

In de jaarvergadering heeft de secretaris van de

arbitersvereniging Bleeker ons (Jaap Bregman en Anne Jager)

gevraagd een oproep te doen aan de OBIS-leden om zich ook op

te geven voor de arbitercursus.

Wij zijn met bijna 100 leden verreweg de grootste vereniging en

dan is het eigenlijk triest dat wij maar èèn arbiter leveren.

Bij deze dus een extra oproep aan OBIS-leden kontakt te gaan

leggen met de secretaris dhr. Sjaak Bleeker, wat het een en

ander inhoudt. Gaarne Uw reactie naar:

Dhr. Sjaak Bleeker

Secr. Arb. Ver. Distr. Alkmaar

Hasselaarsweg 16

1704 DW Heerhugowaard tel.: 072-5714975

Met sportgroeten, Jaap Bregman
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Datum 28-03-2003

Aan de leden van biljartvereniging O.B.I.S.

Op deze manier wil ik nogmaals, maar dan via ons clubblad, mijn

ongenoegen uiten over het indelen cq toewijzen van de nieuwe aspirant

/ jeugd- en vrouwelijke leden binnen onze vereniging aan de

desbetreffende speelavond. Gezien de problemen uit het verleden, is

de huidige werkwijze niet meer de manier die bij onze biljartvereniging

past. Het bestuur neemt nieuwe leden aan en plaatst die op de

wachtlijst en deelt ze vervolgens in op een avond waar er eventueel

ruimte is, zonder vooroverleg met de desbetreffende clubavond. Er

volgt een simpele vermelding naar de wedstrijdleiding dat er een nieuw

lid aankomt.

De overige leden komen het pas aan de weet als zij op hun clubavond

het nieuwe lid “tegen” komen. De leden van de desbetreffende

clubavond mogen daarna dan protesteren tegen het toetreden van het

nieuwe lid, via de ballotagelijst. Daar mag men dan, met redenen

onderbouwd, aangeven waarom men bezwaar maakt tegen het toetreden

van het nieuwe aspirant lid. Ook daarna heeft het bestuur nog de

mogelijkheid om de redenen ongegrond te vinden, en het nieuwe lid toch

toe te laten op de clubavond. Met alle gevolgen die daar dan aan vast

kunnen zitten.

Je zit als vereniging dan meteen in een situatie die heel vervelend kan

zijn voor de bezwaarmaker en nog erger, het nieuwe aspirant lid weet

dat er iemand op zijn toekomstige clubavond het niet op prijs stelde

dat hij lid van zijn clubavond wordt. Wat een start is dat voor beide

partijen.

Het vervelende van deze hele ontwikkeling zou ook nog eens kunnen

zijn dat de sfeer op de desbetreffende speelavond daar danig van te
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lijden heeft. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat diegene die bezwaar

maakte, daar zelf zijn eigen consequenties uittrekt.

Het verbaasd mij dan ook dat het bestuur daar niet zorgvuldiger mee

om wil gaan. Het toe laten van nieuwe leden is geen kwestie van meer

geld of van meer omzet aan de bar. Daar zijn wij niet van afhankelijk

bij O.B.I.S. Gelukkig maar.

Als de sfeer op de clubavond en op de vereniging goed is, moet men

daar heel voorzichtig mee omgaan.

Dat is de plicht van een ieder lid van onze vereniging, en zeer zeker de

plicht van het bestuur.

DAT MOET DUS ANDERS.

Artikel 8 van onze reglementen moet worden aangepast en wel

op een zodanige manier dat het gebeurde van de woensdagavond

niet meer kan plaatst vinden. Men moet een avond van tevoren op

de hoogte brengen van de komst van een “nieuw OBIS-lid”. Het

moet zelfs zo zijn dat dat alle Leden van de speelavond daar

over geïnformeerd worden, dus ook de leden die op het moment

toevallig niet aanwezig zijn. ( ziek/vakantie of andere redenen )

Een paar weekjes later lid worden maakt niet zoveel uit. Ook de

niet spelende leden zou men hierover moeten inlichten om zoveel

mogelijke misverstanden te voorkomen. Zij zouden dan kunnen

beslissen of zij nog langer niet spelend lid willen blijven.

Daarna komt het nieuwe OBIS-lid op een biljartavond waar hij op

een goede manier wordt opgenomen.

Hopend dat het bestuur hetzelfde voelt voor de vereniging als

ik, en mijn suggestie wil overnemen. Ik zie dan de aanpassing van

artikel 8 wel op de jaarvergadering tegemoet

Jos Scheffer.
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Reactie van het bestuur op de brief van
Jos Scheffer van 28 maart 2003…..

De toelating van Cynthia Tiecken heeft bij een aantal leden van de
woensdagavond de nodige commotie gegeven. De inhoud van de
brief van Jos is op dat punt duidelijk. Het bestuur is verplicht bij
kwesties de regels te hanteren (in dit geval artikel 8 van het
Huishoudelijk Reglement). In dat artikel worden weigeringsgronden
tot toelating aangegeven.Naar de mening van Jos en een aantal
anderen had met toepassing van artikel 8, lid c het aspirantlid
geweigerd moeten worden. Dit artikel luidt als volgt:
“Weigering tot toelating geschiedt bij bestuursbesluit. Het bestuur zal
toelating weigeren indien:
c. dit geadviseerd wordt door een of meer leden en het bestuur meent,
dat de argumenten dusdanig zijn dat toelating de vereniging zal
kunnen schaden”.
Het bestuur is van mening dat de toelating van het aspirantlid tot de
woensdagavond nimmer de vereniging kan schaden, vandaar de
toelating van Cynthia.
Een grote meerderheid van de woensdagavond heeft hiermee geen
probleem. Van verslechtering van de sfeer hoeft geen enkele sprake
te zijn. Aan de sfeer kan de hele woensdagavondgroep werken. Het
bestuur is er van overtuigd dat de woensdag komend seizoen een
gezellige biljartavond blijft.
Wel geeft het bestuur Jos gelijk dat de toelatingsprocedure wat
zorgvuldiger kan. Uitbreiding van artikel 8 van het H.R. zou als volgt
kunnen geschieden:

Wijziging artikel 8

Personen, die zich aanmelden als lid, worden op een zogenaamde
aanmeldingslijst geplaatst.
Vervolgens wordt nagegaan of zij qua moyenne op de dinsdag-of
donderdagavond passen of
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op de sterkere woensdagavond (min. moy. 3). Daarna wordt met de
leden van de betreffende clubavond “overleg” gepleegd. Stuit het
aspirantlid bij de betreffende clubavond niet op overwegende
bezwaren, dan wordt het aspirantlid op de wachtlijst voor de dinsdag-
c.q. donderdagavond dan wel op de wachtlijst voor de
woensdagavond geplaatst.
Bij aanmelding wordt de vorenstaande procedure aan het aspirantlid
verteld. Van plaatsing op een van de wachtlijsten krijgt hij of zij
schriftelijk bericht.
Vervolgens kan het bestaande artikel 8 H.R. worden gehandhaafd.
In de eerstkomende jaarvergadering zal het bestuur voorstellen
artikel 8 H.R. te wijzigen c.q. aan te vullen.

Namens het bestuur, secretaris A. Jager

Gezegde:

Twee banen in een hok geeft veel gekakel, maar weinig eieren.
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Koppelraadsel:

Bouw - deksel lof - geschal
Recht - gang jak - doek
Slag - kleding jas - schacht
Zee - boer taal - makker
Tap - ter op - strip
Aan - helm land - huur
Voor - plaat peil - roos
Broek - mes antiek - straat
Pot - recht bol - stuk
Sport - ster na - loon

De uitslag van dit raadsel komt in het volgend clubblad.
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Wat is OBIS voor mij?

De afgelopen jaren hebben in ons gezin in het licht gestaan van de
ziekteontwikkelingen van mijn vrouw Pia. Zoals jullie weten is zij 27
april j.l. op eigen verzoek via euthanasie overleden in het bijzijn van
mij en onze kinderen.

Pia ging in het begin van mijn lidmaatschap binnen het district
Alkmaar nog wel eens mee naar districtsfinales, maar was al snel niet
meer zo erg gecharmeerd van het spelletje biljart. En dat had volgens
haar vaak te maken met de manier van spelen van de tegenstanders
(ik kreeg in haar ogen meer moeilijke aanvangende speelbeelden
voorgeschoteld dan mijn tegenstanders).

In de afgelopen jaren is Pia nog wel een paar keer op de club geweest
bij speciale momenten of avonden, maar ook dat kon zij steeds
minder velen en bleef uiteindelijk weg.

Voor mij heeft OBIS een plek, waar ik mij lekker voel en kan
uitleven in de sport die mij al vele jaren boeit. De meeste personen,
die als lid verbonden zijn aan OBIS, heb ik een beetje leren kennen.
Sommigen ken ik nu al vijf jaar. Over het algemeen voel ik mij bij de
meesten erg op mijn gemak. Zij geven mij dat gevoel van samenzijn
om de sport en het plezier bij het praten over van alles en nog wat.
Vaak is het onderwerp van gesprek niet voorspelbaar en verschilt de
diepgang afhankelijk van het moment, de gesprekspartner(s) en
omstandigheden.

Bovenstaande omstandigheid heeft voor meerderen betekend, dat zij
moeilijker met mij in gesprek kwamen. Dat lag soms aan mij en dat
lag soms aan de ander. Maar iedereen was zich bewust van mijn
(onze) omstandigheid en dat heb ik ook altijd gevoeld.
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Na het overlijden van Pia besloot ik weer naar de clubavond te gaan.
Ik belde George op en meldde dit bij hem. Hij belde mij later op om
te zeggen, dat hij met mij mee ging (terwijl hij zelf helemaal niet kon
biljarten in verband met slecht gezichtsvermogen). Dus puur voor de
persoonlijke steun. Fantastisch vond ik dat.

En toen ik dan met een vreemd gevoel naar binnen ging en ieders
ogenpaar op mij gericht wist, voelde ik mij klein en alleen. Maar
jullie kwamen allen naar mij toe en wensten mij sterkte, zeiden
helemaal niets, knepen mij stevig in de handen of gaven mij een
zoen. Jullie lieten mij weten weer welkom te zijn in de club en jullie
waren daar blij om.

En dat is OBIS nu voor mij; een club waar ik jullie kan ontmoeten!

Bedankt voor de fijne en moeilijke momenten van waardering en
steun voor Pia en mij en mijn zoons.

Joop Roelands
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Vrijdagavond jeugd

16 jeugdspelers zullen in het

komend seizoen strijden om de

beste plaatsen.

Er wordt door de senioren

Leon Wezepoel, Jan de Wildt,

Vincent Veldt, Jan Keus,

Micha Tiecken en Jaap Ripke

op ongedwongen wijze op de

vrijdagavond aan de

jeugdleden les gegeven.

Op deze ontspannen

manier wordt

spelenderwijs het

moyenne van iedere

jeugdspeler wat omhoog

gevijzeld, zodat deze Magneters in de toekomst

hun partijtjes bij de senioren op niveau mee

kunnen draaien.

Jongens (heren) en meisjes (dames),

Veel plezier en sukses het komend seizoen.

Naam

1 Duivenvoorde van, Y
2 Kranendonk, L
3 Kranendonk, M
4 Mans, L
5 Mans, R
6 Nijhuis, A
7 Nijhuis, F
8 Pettinga, W
9 Smit, E

10 Smit, R
11 Stoops, J
12 Verduin, P
13 Warink, W
14 Wezepoel, P
15 Wezepoel, T
16 Wildt de, W
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Hallo ik ben Linda Mans.

Ik ben 12 jaar, ik zit op de Antoniusschool in Aerdenhout,maar ik ga
nu naar de brugklas.
Later wil ik bij een creche of ambulance of kapper en nog veel meer
dingen als ik het tenminste haal.
De biljart vereniging de Magneet is een leuke gezellige club met een
leuke omgeving.
Ik zelf vind de club erg gezellig.
Ik heb al is bij Onder Ons gebiljart

Wat mijn moyenne is weet ik niet precies.
Ik vind wel goed dat ik best wel goed spel en me moyenne is vast
wel hoog genoeg en ik zou graag sterker willen worden.
Ik krijg meestal les van meneer keus.
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Les vind ik leuk om te doen want je leert er veel van en het helpt
ontzettent.
Niemand is er eigelijk een voorbeeld voor me behalve me vader.
Het is een mooi clubgebouw en er is veel ruimten.
De biljarts zijn lekker om op te spelen en wel ruim.
Ik ga er na toe met de auto en ook terug.
Ik ben veel beter dan mijn broer,haha grapje we spelen ongeveer
even sterk.
Mijn vader speelt ook biljart en mijn broertje en ik natuurlijk.
Ik hoop dat ik het nog leuk zal krijgen en dat jullie het een leuk
stukje vonden.

GROETJES LINDA MANS.
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Hallo,
Mijn naam is Remco Mans en mijn leeftijd is 11 jaar.
Nu zit ik nog op de Antoniusschool in groep 8.
Later wil ik iets met dieren gaan doen.
Ik vind het heel erg leuk bij de Magneet.
Het is er heel gezellig.
Mijn moyenne is ongeveer 0.85.
Ik vind het best hoog.
De leukste lessen krijg je van meneer Jan Keus.
Het helpt heel goed die lessen.

Ze hebben op de club leuke clubleden.
Ik ga met de auto van Heemstede naar Heemskerk.
Ik speel sterker dan mijn zus.
Mijn vader speelt ook biljart en speelt heel goed.

Doei!!!! Remco
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Magneet nieuws

Clubfinale jeugd

De clubfinale van de jeugd is gespeeld op 6 en 9 juni.
Op deze dagen hebben 8 jeugdleden gestreden om het
clubkampioenschap van de Magneet.Tot aan de laatste ronde
waren nog drie kandidaten in de race voor het
kampioenschap.
Uiteindelijk ging Myriam Kranendonk er met de titel en
bijbehorende beker vandoor.
De einduitslag was:

Pos Naam Pnt Car Brt Moy Hs
1 Myriam Kranendonk 10 81 199 0.40 4
2 René Smit 8 163 208 0.78 6
3 Remco Mans 8 109 180 0.60 5
4 Wesley de Wildt 8 216 181 1.19 8
5 Anita Nijhuis 8 131 202 0.64 5
6 Patrick Verduin 8 105 198 0.53 5
7 Tom Wezepoel 4 161 183 0.87 6
8 Lex Kranendonk 2 149 219 0.68 5

Begin nieuwe seizoen.

Na een lang maar leuk seizoen is het goed om even wat
anders aan je hoofd te hebben. Daarom is de Magneet met
vakantie tot na de Heemskerkse kermis. We beginnen dan ook
weer op 12 september met het nieuwe seizoen 2003/2004.

Leon Wezepoel, Jeugdleider
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Tel - schrijfbeurten en
bardiensten seizoen 2003 - 2004

Finale Beste 12 van de teamcompetitie

Maandag 8-9-03 dinsdag 9-9-03
A. Bouhof H. v.d. Laan
H. Beentjes F. Sinkeldam
T. Duivenvoorde G. Schoehuis
M. Klaver J. Hageman
J. Roekens C. Mol
P. Koper E. Duijn
R.v.d. Ham R. Adrichem
J. Scheffer J. Beentjes

Bar: J. Keus Bar: C. Tiecken
Hulp: P. Sinnege Hulp: D. Smit

Woensdag 10-9-03 Donderdag 11-9-03
Sj. Strik J. Klingeler
C. Liefting H. Koper
B. Beentjes B. Looyenga jr.
E. Beentjes G. v. Kordenoordt
Joh. Kranendonk J. Sinnege
S. Mol H. Gosselink
J. Wijte H.v.d. Bent
W.v. Weert P. Liefting

Bar: J. Aardenburg; Bar: P.v.d. Meij
Hulp: N. Mongelluzzi Hulp: V. Veldt



Levert U ook eens een verslagje o.i.d. in ! Bedankt alvast.

Pagina - 28 -

Zaterdagavond 13-9-03 Zondagmiddag 14-9-03
Jh. Mol P. Karsten
C. Welp M. Smit
R. Wolke P. Beers
P. Limmen H. Welboren jr.
J. Lammers D. Tiecken
T. Glorie D. Ripke
J. Limmen
Sj. Reuzenaar

Bar : G. Smit Bar: Sj. Koelman
Hulp: W. Burger Hulp: J. Gosselink

Spelers in tenue!
Wedstrijdleider: Jh. Tiecken

Voorwedstrijden 1e klasse 3 bnd klein.

Maandag 15-9-03 Zaterdag 20-9-03
C. Hummel N. d. Groot
M. Guldenmond W.v. Tunen
H. Palm K. Limmen
S. Jorritsma J. Limmen
M. Klaver K. Beentjes
B. Lammers R.d. Ruyter

Bar: R. Bart Bar: C. Tiecken
Wedstrijdleider: B. Koelman

Let op!

Als u niet kan, geef dan uw ruiling aan op het
publicatiebord, of geef uw ruiling door aan de

desbetreffende wedstrijdleider!
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Voorwedstrijden 4e klasse libre

Maandag 29-9-03 Zaterdag 4-10-03
G. Bruins P. Koper
A. Diemeer H. v.d. Laan
A. Mantel J. Hageman
H. Koper P. Limmen
P. Sinnege T. Glorie
F. Nijsen J. Lammers

Bar: J. Keus Bar: G. Smit
Wedstrijdleider: C.d. Heer

Voorwestrijden 3e klasse libre

Maandag 20-10-03 Zaterdag 25-10-03
R. Adrichem B. Beentjes
K. Beentjes B. Looyenga jr.
A. Bouhof C. Mol
S. Mol M. Smit
J. Sinnege Sj. Reuzenaar
P. Karsten J. Limmen

Bar: P.v.d. Meij Bar. N. Mongelluzzi
Wedstrijdleider: G. Elst

Finale 3e klasse libre
Dinsdag 11-11-03 Zaterdagmiddag 15-11-03

Arbiter : P. Beers Arbiter: M. Guldemond
,, W. Burger ,, J. Scheffer
,, H. Palm ,, D. Tiecken
,, A. Mantel ,, F. Sinkeldam

Schrijver: R. Wolke Schrijver: K. Limmen
,, G. Bruins ,, C. Welp

Bar: R. Bart Bar: J. Aardenburg
Hulp: R.d. Ruyter Hulp: H. Welboren jr
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Zaterdagavond 15-11-03
Schrijvers: S. Jorritsma en D. Smit

Bar: P.v.d Meij Hulp: J. Roekens
Arbiters en schrijvers in tenue s.v.p.

Wedstrijdleider: Jh. Tiecken

Voorwedstrijden 2e klasse libre

Maandag 17-11-03 Zaterdag 22-11-03
E. Beentjes H. Beentjes
A. Diemeer E. Duijn
A. Mantel B. Lammers
G. Schoehuis F. Nijsen
G.v. Kordenoordt H. v.d. Bent
J. Klingeler W.v. Tunen

Bar: G. Smit Bar: V. Veldt
Wedstrijdleider: C.d. Heer

Voorwedstrijden bandst. 5e kl.

Maandag 1-12-03 Zaterdag 6-12-03
T. Duivenvoorde J. Roekens
G. v. Kordenoordt P. Limmen
Jh. Mol J. Lammers
D. Ripke H. v.d. Laan
F. Nijsen T. Glorie
R. Wolke P. Koper

Bar: Sj. Koelman Bar: P.v.d. Meij
Wedstrijdleider: B. Koelman
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Voorwedstrijden 1e klasse libre

Maandag 15-12-03 Zaterdag 20-12-03
W.v. Weert R.v.d. Ham
J. Wijte P. Liefting
Sj. Strik C. Liefting
Joh. Kranendonk N.d. Groot
M. Klaver J. Gosselink
C. Hummel J. Beentjes

Bar: V. Veldt Bar: J. Aardenburg
Wedstrijdleider: H. Lammers

Voorwedstrijden bandst. 4e klasse

Maandag 12-01-04 Zaterdag 17-01-04
R. Adrichem M. Smit
W.v. Tunen J. Sinnege
D. Smit K. Limmen
P. Sinnege P. Karsten
H. Gosselink B. Beentjes
J. Hageman R.d. Ruyter

Bar: R. Bart Bar: N. Mongelluzzi
Wedstrijdleider: Jh. Tiecken

Vergeet uw ruiling niet door te geven
aan de wedstrijdleider- of op het publicatiebord!

Als er nog voorwedstrijden e.d. toegewezen wordt, komen
de tellers en schrijvers in het volgend clubblad! Gaan er

wedstrijden niet door, dan komt er een kruis door!
Houd u het publicatiebord goed in de gaten!
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Voorwedstrijden bandst. 3e klasse

Maandag 26-1-04 Zaterdag 31-1-04
E. Beentjes G. Bruins
H. Beentjes E. Duijn
A. Bouhof Sj. Reuzenaar
A. Diemeer B. Lammers
B. Looyenga jr. A. Mantel
C. Mol C. Welp

Bar: J. Keus Bar: G. Smit
Wedstrijdleider: G. Elst

Het J.P. Bregmantoernooi

Maandag 16-2-04 Zaterdagmiddag 21-2-04
Sj. Strik H. v.d. Laan
T. Duivenvoorde C. Welp
C. Hummel B. Looyenga jr.
S. Jorritsma Jh. Mol
J. Klingeler J. Hageman
H. Koper B. Beentjes
G.v. Kordenoordt C. Mol
W.v. Weert R.v.d. Ham

Bar: R. Bart Bar: J. Aardenburg
Hulp: H. Welboren jr. Hulp: D. Smit

Zondagmiddag 22-2-04
H. Beentjes B. Lammers
H. Palm J. Lammers
E. Beentjes A. Bouhof

Bar: Sj. Koelman Hulp: P. Karsten.
Wedstrijdleider: H. Lammers
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Voorwedstrijden bandst. 2e klasse

Maandag 23-2-04 Zaterdag 28-2-04
K. Beentjes J. Beentjes
G. Schoehuis P. Beers
H. v.d. Bent W. Burger
J. Gosselink N.d. Groot
M. Guldemond M. Klaver
C. Hummel J. Limmen

Bar: Sj. Koelman Bar: C. Tiecken
Wedstrijdleider: B. Koelman

Voorwedstrijden 3 band klein 2e klasse

Zaterdagmiddag 27-3-04 Maandag 29-3-04
J. Scheffer H. Gosselink
F. Sinkeldam S. Mol
D. Tiecken Joh. Kranendonk
Jh. Mol C. Liefting
R. v.d. Ham P. Liefting
H. Palm D. Ripke

Bar: V. Veldt Bar: N. Mongelluzzi
Wedstrijdleider: H. Lammers

Aanvang der wedstrijden:

Zaterdagmiddag: 1300 uur
Zaterdagavond: 1900 uur
Maandag t/m vrijdag: 1900 uur.
Zondagmiddag: 1330 uur
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Gewestelijke finale bandst. 2e klasse

Zaterdagmiddag 3-4-04 Zaterdagavond 3-4-04
Schrijvers: Schrijvers

K. Limmen en P. Limmen M. Smit en P. Sinnege
G. Bruins en T. Glorie S. Mol en G. Schoehuis

Bar: J. Aardenburg Bar: R. Bart
Hulp: R. d. Ruyter Hulp: G. Smit

Zondagmiddag 4-4-04
Schrijvers:

E. Duijn en P. Koper
R. Wolke en J. Klingeler

Bar: V. Veldt
Hulp: C. Tiecken

Wedstrijdleider: H. Lammers Heren schrijvers: in tenue!

Sukses, hoofdwedstrijdleider Henk Lammers.
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Van de secretaris ……..

Op Goede Vrijdag (18 april 2003) werd ik geopereerd aan mijn
rechterheup. De operatie bestond uit het weghalen van het
versletene, hetwelk werd vervangen door een titanium
kunstheup. Na heel veel pijn(vooral het laatste half jaar) was ik
plotseling van die vervelende zeurende pijn af. Een gelukzalig
gevoel. Vervolgens heb tien dagen in het EG-ziekenhuis te
Haarlem gelegen, waar ik heel veel bezoek heb gehad van vrouw,
kinderen, zuster, broers, familieleden, vrienden, en diverse
OBISSERS. Ik wil een ieder langs deze weg hartelijk bedanken
voor de aan mij getoonde belangstelling. Het was
hartverwarmend. Uiteraard heb ik vele presentjes gehad. Toen
ik thuis kwam werd ik ontvangen met bloemen, taart etz.
Gedurende zes weken werd ik – omdat ik niet kon lopen –
intensief verpleegd door mijn vrouw Riet. Een behoorlijk zware
taak, welke bestond uit wassen, elastieken kousen aantrekken,
voeren en tewoord staan van een ongeduldige patient. De eerste
paar weken hele dagen op een aangepaste stoel zitten vielen mij
bijzonder zwaar. De dagen waren niet om te branden. Intussen
ging de revalidatie door.
Jan Watertor, psyotherapeut, heeft mij weer leren (trap) lopen.
Het is nu (half juli) 3 maanden later en alleen een lidteken van 25
cm herinnert nog aan de heupoperatie.
Ik loop voor mijn gevoel weer als een kievit, voor zover je dat
van een 66 -jarige kan zeggen. De eerste potjes biljart (ging nog
matig) heb ik al weer achter de rug.

Met vriendelijke groet,
Anne Jager

Gezegde:
Men heeft het geluk zo vast als een hand vol vliegen.
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Clubkampioen 2003

Op maandag 2 juni begonnen de wedstrijden, vanwege ziekte van

Toon de Boer startten we met 11 man. (Toon wij hopen dat je

weer snel beter wordt).

Ik begon maandag mijn 1e partij tegen Joop Roelands,

kaderspeler, hij moet er 140 en ik 21, wat een verschil!

Deze partij won ik in 14 beurten.

Maandag en dinsdag speelden wij totaal 6 partijen, waarvan ik 6

partijen won, een goede start dus.

Mijn 2e partij was maandag tegen Bert Looyenga, tegen Bert

moest ik er 26 maken. De partij ging niet geweldig, maar ik won

wel. Bert, die op de dinsdagavond het afgelopen seizoen “de

sterren van de hemel speelde”, kwam pas later deze week in zijn

gewone doen.

Woensdag tegen Dik Smit ging niet goed, deze partij verloor ik.

Op donderdag had ik 9 partijen gespeeld en hiervan 8 gewonnen.

Henk Palm had ook 8 partijen gewonnen. Finale dus tegen Henk

Palm.

Zaterdagmiddag ong. half 4 begonnen wij aan de finalepartij.

Henk moest 52 caramboles en ik 26. Henk won de afstoot en ik

mocht beginnen met de partij. Mijn acquitstoot ging rakelings

naast, Henk profiteerde hiervan met een serie van 7.

Tot het einde bleef het een spannende partij, ik moest nog 1

carambole en kon deze maken, Henk had nog de nastoot en moest

er nog 3. Door een klos, ging de acquitstoot mis en was ik:

“Kampioen van OBIS”.
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Opa Gerardus met

zijn kleinzoon en

trouwste

supporter Dani.

Trots poserend

met de eerste

prijs.
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De partij Frank Sinkeldam tegen Ben Lammers werd door Ben in

12 beurten uitgemaakt, minst aantal beurten. De partij met de

meeste beurten maakten Dik Smit en Jos Limmen in 34 beurten.

De belangstelling voor dit clubkampioenschap viel tegen,

misschien vanwege het mooie weer.

Met steun van mijn kleinzoon Dani, die mij luidkeels aanmoedigde

met zijn roepen van “Opa, Opa”.

Met dank voor allen die meewerkten aan deze clubfinale, met

name Henk Lammers.

Bij afwezigheid van Wim Koelman, deed Anne Jager de

prijsuitreiking. Bert Looyenga bedankte de medewerkers namens

de spelers.

Ik heb erg genoten van dit toernooi,

Groeten, Gerardus Bruins, Clubkampioen 2003

Plaats Naam Car. Brt. Moy. h.s. Pnt.

1 Gerardus Bruins 245 199 1,23 9 18

2 Henk Palm 493 216 2,28 15 16

3 Ben Lammers 369 208 1,77 12 14

4 Joop Roelands 1260 180 7,00 53 12

5 Joop Hageman 248 196 1,45 10 10

6 Frank Sinkeldam 1104 153 7,22 62 10

7 Dik Smit 350 213 1,64 8 10

8 Henk Beentjes 449 204 2,20 15 8

9 Jan Keus 393 195 2,01 13 7

10 Bert Looyenga 497 230 2,16 16 3

11 Jos Limmen 480 222 2,16 11 2
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Het clubblad

Op een zwoele avond, ruim 3 jaar geleden, kwam George, (mijn

man), van een bestuursvergadering thuis met de mededeling dat

hij een computer ging kopen.

Wat moet jij met een computer, reageerde ik nogal verrast?

Ja, ik ben door Wim Koelman gevraagd of ik het clubblad zou

willen maken en Joop Roelands zal mij dan zoveel mogelijk

bijstaan met adviezen en zal mij helpen als het me niet lukt.

Stomverbaasd was ik bij het aanhoren van zijn verhaal.

In het verleden hebben we wel eens een computer in huis gehad

voor onze zoon die toen nog studeerde en daar zo`n apparaat

voor nodig had. George heeft er geloof ik èèn keer achter

gezeten om adressen in te voeren, maar alles wat verkeerd kon

gaan ging ook goed fout. Hij vervloekte dat ding toen en zei met

het zweet op z`n voorhoofd: “Mij krijgen ze nooit meer achter

zo`n kreng”!

Je begrijpt dat mijn verbazing zeer terecht was en mijn geloof

in hem dat hij ooit een clubblad uit een computer zou kunnen

krijgen, echt op een zeer laag pitje stond.

Natuurlijk heb ik hem gevraagd of hij wel goed doordrongen was

van het feit dat het aanschaffen van een computer een hele

investering was en als alles zou mislukkken er dan een computer

nutteloos staat te zijn.

Overtuigd als hij was kocht hij binnen een paar dagen een

computer, compleet met printer. Later kwam daar nog een

scanner bij. Ja zei hij, als je een keer een fotootje of een of

andere afbeelding in het clubblad wilt zetten, kan je niet buiten

een scanner en wist zo mijn begrip voor de aanschaf ervan weer

los te peuteren.
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Om een werkplek in de hobbyruimte te creëren werd er een

werkblad gemaakt. Keurig afgeschilderd en op poten gemonteerd,

werd het geheel in een hoek geplaatst. Computer erop en de

printer en scanner aangesloten. Klaar was George!!

Althans, dat dacht ik!

Na enige tijd kwam George erachter dat een internetaansluiting

best wel makkelijk zal zijn. Immers, een mailtje versturen en

ontvangen is toch wel bijzonder handig. Even een

telefoonaansluiting maken bij zijn buro was echter niet zo

eenvoudig. Het moest uit de benedenslaapkamer, of uit de

woonkamer gehaald worden. Met wat boorwerk en wat

inventiviteit is ook dit hem weer gelukt. Ikzelf heb er weinig

verstand van, maar het klinkt en ziet er voor mij allemaal

professioneel uit.

Ik weet nog goed hoe hij de nieuwe computer aan het

“ontdekken” was. Joop Roelands heeft hem nog verteld waar die

muis voor was. George had er werkelijk geen weet van hoe het

allemaal in z`n werk ging. Een paar geleende computerboeken van

zijn neef, die op de middelbare school zat, boden uitkomst. Hij

heeft ze tijdens de winter een paar keer van voor tot achter

doorgeworsteld.

Ons huwelijk begon toen meer en meer op een LAT-relatie te

lijken. George verbleef veel boven en ik beneden, maar daar was

ik gauw aan gewend. Wel lekker zo!!

Altijd bleven er wel vragen over bepaalde dingen hangen waar hij

niet uitkwam. Dan was Joop Roelands niet ongenegen om het uit

te leggen en deed hij desnoods een en ander even voor op de

computer. Daarmee wist Joop George altijd weer te motiveren en

enthousiast te krijgen om door te gaan. Ik denk dat George het

niet zo lang had volgehouden als hij de hulp van Joop niet gehad

zou hebben! Zeker in de beginperiode.
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Terugblikkend kan ik zeggen dat ik blij ben dat ik George zijn

gang heb laten gaan, ondanks mijn “terechte” bedenkingen dat

computerwerk echt niets voor hem zou zijn.

Als ik zie hoe het clubblad er nu uitziet, heb ik daar veel

bewondering voor en kan ik met recht trots op hem zijn, temeer

hij de laatste 3 clubbladen met hèèl veel moeite (vanwege zijn

oogaandoenig) heeft “moeten” maken.

Inmiddels is volgens George zijn buroblad te klein geworden en is

er een grotere voor in de plaats gekomen……………………… !

Om rug en nek te beschermen moest er natuurlijk ook een goede

burostoel gekocht worden……………….,Ja,……nee..eh ja………?!

Ik knik maar stilzwijgend en instemmend als hij mij probeert te

overtuigen van het nut van die aanpassingen met de hoop dat dit

de laatste zullen zijn?

Met vriendelijk groet,

Ria Jacet.

De broedplaats van het clubblad.
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Voor uw agenda:

Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 12 augustus 2003 en eindigt
op donderdag 27 mei 2004!

In verband met de kermis zal de biljartzaal gesloten zij van

Zondag 31 augustus t/m Zondag 7 september. a.s.

Voor de inschrijving van de PK`s krijgt U, in tegenstelling tot de
contributie, gèèn acceptgiro toegestuurd. Onze penningmeester Jaap

Ripke zal U op Uw biljartavond persoonlijk benaderen over de
betalingswijze. Voor het gemak hieronder de rekeningnummers van

OBIS.

Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

De barkeepersbespreking zal worden gehouden op maandagavond
18 augustus in ons clubgebouw en begint om 19.00 uur. Alle

barmannen zullen hiervoor
van Piet v.d. Meij een uitnodiging krijgen.



Levert U ook eens een verslagje o.i.d. in ! Bedankt alvast.

Pagina - 44 -

dinsdagavondgroep

De linksgenoemde 30 personen

zullen op de dinsdagavond in het

seizoen 2003 - 2004 onderling

uitmaken wie de clubfinale zal

gaan spelen.

De gemiddelde leeftijd van de

leden op de dinsdagavond is:

52.75 jaar!

Veel sukses met de P.K`s

en de diverse toernooien.

Gezegde: De zon begint pas echt te schijnen als je de ervaring deelt.

Naam
1 Aardenburg, J

2 Adrichem, R

3 Bart, R

4 Beentjes, B

5 Beentjes, E

6 Beentjes, H

7 Beentjes, K

8 Bouhof, A

9 Bruins, G

10 Diemeer, A

11 Duyn,E, E

12 Elst, G

13 Glorie, T

14 Heer de, C

15 Koelman B, B

16 Koelman Jh, J

17 Koelman, W

18 Lammers, B

19 Lammers, H

20 Looijenga jr, B

21 Mantel, A

22 Meij van de, P

23 Mol S, S

24 Mol, C

25 Nijssen, F

26 Ruijter de B, B

27 Ruijter de, R

28 Schoehuijs, G

29 Welp, C

30 Wolke, R
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Nieuw te maken caramboles op de dinsdagavond

Caramboles
erbij; of gelijk; of

eraf
Naam

Oud
moyenne

Nieuw
moyenne

Aantal te
maken

caramboles

+ 6 B. Looyenga jr 2,23 2,48 60
+2 J. Aardenburg 1,94 2,04 50
+2 H. Beentjes 1,96 2,03 50
+2 A. Mantel 2,19 2,27 55
+2 H. Lammers 3,61 3,69 86
+1 R.d. Ruyter 1,20 1,23 32
+1 R. Adrichem 3,33 3,38 79
+1 B. Beentjes 1,62 1,68 42

Gelijk gebleven T. Glorie 0,83 0,83 23
Gelijk gebleven B.d. Ruyter 2,09 2,09 51
Gelijk gebleven G. Bruins 1,05 1,05 28

- 1 R. Wolke 0,53 0,52 16
- 1 C. Mol 2,47 2,41 58
- 1 A. Diemeer 1,61 1,56 39
- 1 G. Schoehuis 1,52 1,47 37
- 2 W. Koelman 2,49 2,41 58
-2 B. Lammers 1,79 1,70 42
-2 S. Mol 2,33 2,22 54
-2 C. Welp 1,35 1,26 33
-2 F. Nijsen 0,98 0,91 25
-2 E. Duijn 2,00 1,94 48
-3 Sj. Koelman 3,12 2,98 71
-3 A. Bouhof 2,71 2,58 62
-3 P.v.d. Meij 3,02 2,88 68
-4 B. Koelman 1,36 1,16 31
-5 C.d. Heer 2,82 2,59 62
-5 K. Beentjes 3,34 3,07 73
-6 G. Elst 1,88 1,60 40
-7 R. Bart 3,83 3,51 82
-8 E. Beentjes 2,03 1,70 42

Totaal wordt er 49 caramboles minder gemaakt!
H. Lammers
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Woendagavondgroep

Ook deze 30 spelers zullen
gaan strijden om
de hoogste plek in

het seizoen 2003 – 2004.

De gemiddelde leeftijd van de
woensdagavondgroep is:

47,33 jaar.

Veel sukses en maak er een
gezellig en sportief seizoen

van!

Naam
1 Beentjes, J

2 Beers, P

3 Bent van de, H

4 Bregman, J

5 Burger, W

6 Gosselink, H

7 Gosselink, J

8 Groot de, N

9 Guldemond, M

10 Hummel, C

11 Jacet, G

12 Jager, A

13 Keus, J

14 Klaver, M

15 Kranendonk, J

16 Liefting, C

17 Liefting, P

18 Limmen, J

19 Mol Jh, J

20 Ripke, D

21 Ripke, J

22 Roelands, J

23 Scheffer, J

24 Sinkeldam, F

25 Strik, S

26 Tiecken, C

27 Tiecken, D

28 Tiecken, J

29 Veldt, V

30 Visser, P
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Donderdagavondgroep

Ook de donderdagavond telt
30 personen.

Heel veel sukses in de strijd
naar de eerste plaats voor

de clubkampioenschappen!!

Ook veel biljartplezier met
de P.K.`s en de diverse
toernooien het komend
seizoen 2003 – 2004.

De gemiddelde leeftijd van
de donderdagavondleden is:

60,9 jaar.

Gezegde:
Je kunt pas iets nieuws beginnen als je ietst

ouds loslaat.

P.s. Schrijft U ook eens een verslagje over Uw clubavond!!!!!!
Neem daar even een half uurtje voor. Kleine moeite, goed gebaar!

Naam

1 Boer de, T

2 Burger, J

3 Deen, J

4 Duivenvoorde, A

5 Hageman, J

6 Ham van den, R

7 Jorritsma, S

8 Karsten, P

9 Klingeler, J

10 Koper, H

11 Koper, P

12 Kordenoordt, G

13 Laan vd, H

14 Lammers, J

15 Limmen, K

16 Limmen, P

17 Mongelluzzi, N

18 Palm, H

19 Reuzenaar, J

20 Roekens, J

21 Sinnige, J

22 Sinnige, P

23 Smit, D

24 Smit, G

25 Smit, M

26 Tunen van, W

27 Weert van, W

28 Welboren, H

29 Wezepoel, L

30 Wijte, J
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Indeling teams woensdagmiddag

J Burger 1.780 56 Team (A) 0251-231631
D.Smit 1.624 53 Team (A) 0251-237694
G Kordenoordt v 1.604 53 Team (A) 023-5381660

N Mongeluzzi 3.572 100 Team (B) 0251-239653
H Welboren 1.753 56 Team (B) 0251-234139
H Laan v/d 0.641 27 Team (B) 0251-239036

P Ruijter 1.406 47 Team (C) 0251-238330
J Pol v/d 1.062 35 Team (C) 0251-234121
H Elst 0.802 31 Team (C) 0251-244350

W Tunen v 1.944 62 Team (D) 0251-234647
J Sinnige 1.679 53 Team (D) 0251-237699
P Sinnige 1.176 38 Team (D) 0251-246046

B Lammers 1.536 50 Team (E) 0251-650385
F Nijsen 0.985 33 Team (E) 0251-312359
G Bruins 0.983 33 Team (E) 0251-231870

B Looyenga 3.231 85 Team (F) 0251-231252
C Mol 2.361 70 Team (F) 0251-230354
H Palm 2.281 70 Team (F) 0251-242848

J Wijte 4.913 120 Team (G) 0251-235173
H Lammers 3.268 90 Team (G) 0251-232838
K Limmen 1.184 38 Team (G) 0251-240963

J Kranendonk 3.997 100 Team (H) 0251-238241
J Limmen 2.325 70 Team (H) 0251-233625
J Lammers 1.188 38 Team (H) 072-5051440

H Smit 2.219 65 Team (I) 0251-232433
P Snijders 2.157 65 Team (I) 0251-238629
P Koper 2.135 65 Team (I) 0251-234157

J.Jonkhoff 1.560 50 Team (J) 0251-249205
P.Gerrits 1.500 50 Team (J) 0251-234031
N.Heemskerk 1.450 47 Team (J) 0251-234918



Kopij kan tot woensdag 5 november 2003 ingeleverd worden.

Pagina - 49 -

G.Kuil 0.880 31 Team (K) 0251-211949
B.Egmond 0.000 0 Team (K) 0251-239329
K.Baltus 0.000 0 Team (K) 0251-242346

J Ripke 2.800 85 Team (L) 0251-249031
A Boer de 2.790 80 Team (L) 072-5052428
S.Jorritsma 1.300 38 Team (L) 0251-242125

M Smit 3.002 85 Team (R) 0251-245029
B Ruijter 2.156 65 Team (R) 0251-238599
J.Keus 1.607 53 Team (R) 0251-240101
P.Dekker 1.484 47 Team (R) 0251-655824
H Beentjes 0.000 0 Team (R) 0251-241858
P Bosman 0.000 0 Team (R) 0251-238869

De teams die op de volgende pagina links vermeld staan zijn de

thuisspelende teams.

Er wordt weer gespeeld zoals vorig jaar. Dus:

1–2 1-1

3-1 2-2

2-3 3-3

De tweede helft keren we de wedstrijden om!

Als u een man tekort komt op een speelmiddag, belt u dan

a.u.b.eerst een van de reserves op om in te vallen.

Er worden 2 roosters gespeeld!

Veel speelplezier,

w.l. Toon de Boer.

Gezegde:

Het is moeilijk iets te voorspellen, vooral voor de toekomst.
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Speeldata woensdagmiddaggroep
Team A 10/09/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team B 10/09/03 Team K Aanvang 12.00 uur
Team C 10/09/03 Team J Aanvang 12.00 uur
Team D 10/09/03 Team I Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team E 17/09/03 Team H Aanvang 12.00 uur
Team F 17/09/03 Team G Aanvang 12.00 uur
Team K 17/09/03 Team A Aanvang 12.00 uur
Team L 17/09/03 Team B Aanvang 12.00 uur
******************* / / ********************
Team I 24/09/03 Team C Aanvang 12.00 uur
Team J 24/09/03 Team D Aanvang 12.00 uur
Team G 24/09/03 Team E Aanvang 12.00 uur
Team H 24/09/03 Team F Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team A 01/10/03 Team J Aanvang 12.00 uur
Team B 01/10/03 Team I Aanvang 12.00 uur
Team C 01/10/03 Team H Aanvang 12.00 uur
Team D 01/10/03 Team G Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team E 08/10/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team F 08/10/03 Team K Aanvang 12.00 uur
Team I 08/10/03 Team A Aanvang 12.00 uur
Team J 08/10/03 Team B Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team G 15/10/03 Team C Aanvang 12.00 uur
Team H 15/10/03 Team D Aanvang 12.00 uur
Team K 15/10/03 Team E Aanvang 12.00 uur
Team L 15/10/03 Team F Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team A 22/10/03 Team H Aanvang 12.00 uur
Team B 22/10/03 Team G Aanvang 12.00 uur
Team C 22/10/03 Team F Aanvang 12.00 uur
Team D 22/10/03 Team E Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team I 29/10/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team J 29/10/03 Team K Aanvang 12.00 uur
Team G 29/10/03 Team A Aanvang 12.00 uur
Team H 29/10/03 Team B Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
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Team E 05/11/03 Team C Aanvang 12.00 uur
Team F 05/11/03 Team D Aanvang 12.00 uur
Team K 05/11/03 Team I Aanvang 12.00 uur
Team L 05/11/03 Team J Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team A 12/11/03 Team F Aanvang 12.00 uur
Team B 12/11/03 Team E Aanvang 12.00 uur
Team C 12/11/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team D 12/11/03 Team K Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team J 19/11/03 Team G Aanvang 12.00 uur
Team I 19/11/03 Team H Aanvang 12.00 uur
Team E 19/11/03 Team A Aanvang 12.00 uur
Team F 19/11/03 Team B Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team C 26/11/03 Team K Aanvang 12.00 uur
Team D 26/11/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team G 26/11/03 Team I Aanvang 12.00 uur
Team H 26/11/03 Team J Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team A 03/12/03 Team D Aanvang 12.00 uur
Team B 03/12/03 Team C Aanvang 12.00 uur
Team E 03/12/03 Team J Aanvang 12.00 uur
Team F 03/12/03 Team I Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team G 10/12/03 Team L Aanvang 12.00 uur
Team K 10/12/03 Team H Aanvang 12.00 uur
Team A 10/12/03 Team C Aanvang 12.00 uur
Team B 10/12/03 Team D Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team I 17/12/03 Team E Aanvang 12.00 uur
Team J 17/12/03 Team F Aanvang 12.00 uur
Team K 17/12/03 Team G Aanvang 12.00 uur
Team L 17/12/03 Team H Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team A 07/01/04 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 07/01/04 Team D Aanvang 12.00 uur
Team E 07/01/04 Team F Aanvang 12.00 uur
Team G 07/01/04 Team H Aanvang 12.00 uur
******************** / / ********************
Team I 14/01/04 Team J Aanvang 12.00 uur
Team K 14/01/04 Team L Aanvang 12.00 uur
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Teamcompetitie 2003
De eindstand na 10 ronden:

Nr. Naam M.P % Nr Naam M.P. %
1 R. Bart 16 134,1 24 D. Smit 9 112,2

2 B. Koelman 16 130,2 25 E. Duijn 9 102,2

3 R. d. Ruyter 16 109,4 26 H. v.d. Laan 8 116,7

4 H. Lammers 16 107,3 27 J. Burger 8 105,8

5 H. Palm 16 106,2 28 P. Karsten 8 101,1

6 W.v. Tunen 15 126,6 29 Gv.Kordenoord 8 94,2

7 G. Bruins 14 128,4 30 J. Limmen 8 84,7

8 J. Ripke 14 105,2 31 P. Beers 7 103,9

9 H. Welboren sr 13 124,7 32 Jh. Tiecken 7 81,8

10 W. Koelmen 13 109,2 33 M. Smit 6 102,9

11 A. Mantel 12 122,5 34 L. Wezepoel 6 101,7

12 S. Jorritsma 12 120,0 35 J. Lammers 6 100,4

13 B. Lammers 12 118,3 36 G. Smit 6 99,1

14 K. Beentjes 12 115,4 37 P. Limmen 6 89,2

15 R. Wolke 12 110,4 38 P.v.d. Meij 6 81,9

16 J. Roelands 12 108,0 39 D. Ripke 5 90,3

17 D. Tiecken 12 106,5 40 J. Bregman 4 90,4

18 G. Elst 11 98,2 41 C. Tiecken 4 88,4

19 W. Burger 10 106,5 42 B. Looyenga 4 78,2

20 Sj. Strik 10 104,9 43 N.d. Groot 3 73,2

21 H. Beentjes 10 103,5 44 H. Welboren jr. 0 82,2

22 N. Mongelluzzi 10 94,2 45 J. Keus 0 65,8

23 Fr. Sinkeldam 10 81,1

De beste 12 wordt verspeeld van
9 t/m 14 september 2003
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Eindstand teamcompetitie

1e: team 9 17 m.p. 58 – 22 p.p.

spelers team 9: H. Lammers
H. Palm
E. Duijn
R. d. Ruyter

2e team 11 15 m.p. 51 – 29 p.p.
3e team 7 14 m.p. 50 – 30 p.p.
4e team 6 12 m.p. 46 – 34 p.p.
5e team 1 11 m.p. 42 – 38 p.p.
6e team 10 10 m.p. 40 – 40 p.p.
7e team 4 8 m.p. 36 – 44 p.p.
8e team 8 7 m.p. 36 – 44 p.p.
9e team 2 6 m.p. 32 – 48 p.p.
10e team 3 6 m.p. 25 – 55 p.p.
11e team 5 4 m.p. 24 – 56 p.p.
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Persoonlijke resultaten teamwedstrijden

De finale van de beste 12 is van 9 t/m 14 september 2003

Nr. Naam Moy. Car.
1 R. Bart 4,76 100
2 B. Koelman 1,52 42
3 R. d. Ruyter 1,31 35
4 H. Lammers 3,97 80
5 H. Palm 2,23 56
6 W.v. Tunen 2,36 66
7 G. Bruins 1,34 37
8 J. Ripke 10,52 168k
9 H. Welboren sr 1,94 51

10 W. Koelmen 2,62 66
11 A. Mantel 2,84 71
12 S. Jorritsma 1,44 38
13 B. Lammers 2.01 52
14 K. Beentjes 3,57 88
15 R. Wolke 0,57 19
16 J. Roelands 9,18 140k
17 D. Tiecken 1,77 47
18 G. Elst 1,66 43
19 W. Burger 4,26 85
20 Sj. Strik 5,24 105k
21 H. Beentjes 2,07 54
22 N. Mongelluzzi 3,48 71
23 Fr. Sinkeldam 5,87 89k

Nr. Naam Moy. Car.
24 D. Smit 1,90 49
25 E. Duijn 1,97 51
26 H. v.d. Laan 0,75 23
27 J. Burger 1,92 50
28 P. Karsten 1,72 44
29 Gv.Kordenoord 1,50 39
30 J. Limmen 2,16 54
31 P. Beers 4,52 94
32 Jh. Tiecken 3,43 65
33 M. Smit 2,88 72
34 L. Wezepoel 1,27 34
35 J. Lammers 1,20 32
36 G. Smit 0,69 21
37 P. Limmen 0,71 21
38 P.v.d. Meij 2,49 52
39 D. Ripke 1,40 37

40 J. Bregman 5,82 104k
41 C. Tiecken 1,35 36
42 B. Looyenga 2,20 55
43 N.d. Groot 2,95 59
44 H. Welboren jr. 1,97 49
45 J. Keus 1,46 37
46
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Hoe werkt het om bij de beste 12 te eindigen
volgens de districtsformule?

Hoe wordt er nu bepaald wie de 12 finalisten worden?
Stel er zijn 40 deelnemers. Dan wordt er een ranglijst gemaakt van
alle spelers met hun behaalde procenten en matchpunten.
Wie procentueel het hoogst heeft gescoord behaalt 1 punt, daaronder
2, enz. Diegene die de meeste matchpunten behaalt, krijgt ook 1
punt en daaronder 2, enz.
Zijn er meerdere (b.v. 4) met hetzelfde aantal procenten of
matchpunten, dan zijn dit de plaatsen 1 , 2 , 3 en 4. Is opgeteld: 10. Je
deelt dit door 4 en eenieder krijgt dan 2 ½ punt.
Hieronder een voorbeeld met 12 deelnemers waaruit 8 finalisten
komen en waarbij het gemiddelde (i.p.v. procenten) en de
matcpunten, tellen.

Gemiddelde Matchpunt. Plaats gem. Plaats matchp. Totaal
A 4,10 11 1 + 3 4 pnt.
B 4.06 10 2 + 4 6 pnt.
C 3,61 12 5 + 1 ½ 6 ½ pnt.
D 3,57 12 6 + 1 ½ 7 ½ pnt.
E 3,83 8 3 + 7 ½ 10 ½ pnt.
F 3,47 9 8 + 5 ½ 13 ½ pnt.
G 3,23 9 10 + 5 ½ 15 ½ pnt.
H 3,53 7 7 + 9 ½ 16 ½ pnt.
I 3,72 6 4 + 11 15 pnt.
J 3,30 7 9 + 9 ½ 18 ½ pnt.
K 3,12 8 11 + 7 ½ 18 ½ pnt.
L 3,00 5 12 + 12 24 pnt.

De 8 finalisten in dit voorbeeld zijn de spelers met de laagste
puntenscore. Hier vallen dus uit de finale H-J-K- en L. Mocht u
vragen hebben? Onze H.W.L. Henk Lammers kan u antwoord op
geven op iedere vraag!
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Als volgens de districtsformule gewerkt zou worden, dus
volgens het op de vorige pagina uitgelegd systeem, dan zal

de eindstand de volgende zijn geweest:

Plts. Naam % M.P. Pnt voor plaats Totaal pnt.
1 R. Bart 134,1 16 1 + 3 4
2 B. Koelman 130,2 16 2 + 3 5
3 G. Bruins 128,4 14 3 + 7,5 10,5
4 W. v. Tunen 121,6 15 6 + 6 12
5 H. Welboren sr. 124,7 13 4 + 9,5 13,5
6 R.d. Ruyter 109,4 16 13 + 3 16
7 H. Lammers 107,3 16 16 + 3 19
8 A. Mantel 122,5 12 5 + 14 19
9 S. Jorritsma 120,0 12 7 + 14 21

10 H. Palm 106,2 16 19 + 3 22
11 B. Lammers 118,3 12 8 + 14 22
12 W. Koelman 109,2 13 14 + 9,5 23,5
13 K. Beentjes 115,4 12 10 + 14 24
14 R. Wolke 110,4 12 12 + 14 26
15 J. Ripke 105,2 14 21 + 7,5 28,5
16 J. Roelands 108,0 12 15 + 14 29
17 D. Tiecken 106,5 12 17 + 14 31
18 D. Smit 112,2 9 11 + 24,5 35,5
19 H.v.d. Laan 116,7 8 9 + 28 37
20 W. Burger 106,5 10 18 + 21 39
21 Sj. Strik 104,9 10 22 + 21 43
22 H. Beentjes 103,5 10 24 + 21 45
23 J. burger 105,0 8 20 + 28 48
24 G. Elst 98,2 11 31 + 18 49
25 E. Duijn 102,2 9 26 + 24,5 50,5
26 N. Mongelluzzi 94,3 10 32 + 21 53
27 P. Beers 103,9 7 23 +31,5 54,5
28 P. Karsten 101,1 8 28 + 28 56
29 M. Smit 102,9 6 25 + 35,5 60,5
30 G.v. Kordenoordt 94,2 8 33 + 28 61
31 L. Wezepoel 107,7 6 27 + 35,5 62,5
32 F. Sinkeldam 81,1 10 42 +21 63
33 J. Lammers 100,4 6 29 + 35,5 64,5
34 G. Smit 99,1 6 30 +35,5 65,5



Kopij kan tot woensdag 5 november 2003 ingeleverd worden.

Pagina - 57 -

35 J. Limmen 84,7 8 38 + 28 66
36 P. Limmen 89,2 6 36 + 35,5 71,5
37 Jh. Tiecken 81,8 7 41 +31,5 72,5
38 D. Ripke 90,3 5 35 +39 74
39 J. Bregman 90,4 4 34 + 41 75
40 P.v.d. Meij 81,9 6 40 + 35,5 75,5
41 C. Tiecken 88,9 4 41 +41 82
42 H. Welboren jr. 82,2 0 39 + 44,5 83,5
43 B. Looyenga 782 4 43 + 41 84
44 N.d. Groot 73,2 3 44 + 43 87
45 J. Keus 65,8 0 45 +44,5 89,5

U ziet dat de uitslag volgens de districtsformule er wat anders uit
komt te zien.

Misschien is dit wat voor het volgend jaar?
Het zou in het bestuur, of in de volgende jaarvergadering

besproken kunnen worden!

Hfd. wedstr. leid. Henk Lammers
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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)



Kopij kan tot woensdag 5 november 2003 ingeleverd worden.

Pagina - 59 -

Internationaal jeugdtoernooi in Beverwijk

Ik mocht meedoen aan het toernooi in Beverwijk van 30 t/m 1

juni. Elke dag kon iemand zich plaatsen voor de finale. Ik kwam

samen met Stef de Wit en Marc Groot in de finale (alleen

jammer dat Lex net niet door kwam door een iets lager

moyenne.)

De finale werd met drie spelers tegelijk gespeelt. Een iemand

moest met de rode bal spelen, Marc. De finale was spannend, ik

moest nog 1 punt en Stef nog 2. na een misser kreeg Stef de

ballen bij elkaar en maakte de partij uit.

Toch was ik nog 2e na een fantastisch weekend biljarten.

Graag wil ik ook iedereen bedanken die ondanks het mooie weer

Lex en mij is komen aanmoedigen, met name meneer Keus en zijn

vrouw.

Groetjes Wendy Warink

Enkele toernooien of finales in ons clubgebouw:
Ook voor in uw agenda!

Het Knock-Outtoernooi is van 13 t/m zondag 19 oktober

2003. Alleen vrijdag 17 oktober komt te vervallen.

Op 13 en 14 december wordt de gewestelijke finale 4e

klasse voor de jeugd gehouden.

Het 3e plumbertoernooi wordt verspeeld op vrijdag 13,

zaterdag 14 en zondag 15 februari 2004.

Het J.P. Bregmantoernooi wordt verspeeld op maandag 16,

zaterdag 21 en zondag 22 februari 2004.
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Omdat ik niets meer heb te doen…….

Ik heb vele jaren op Hoogovens gewerkt als een paard.
Ik ben nu met pensioen en ik heb nog wat gespaard.
Ik woon in een mooi huis met een tuin als een plantsoen.
En ga nu heerlijk rusten, omdat ik niets meer heb te doen.

Mijn vrouw zei,” ïk werk door”, ik ben nooit gepensioneerd.
Het is niet meer dan billijk, dat jij mij nu wat assisteert.
En nu kan ik koffie zetten, ik strijk, ik boen.
Ik dek de tafel, was de kopjes, omdat ik niets meer heb te doen.

En ons allermooist tuintje, dat moet worden uitgebuit
Doe het zelf zei mijn vrouw, dat spaart ons een tuinman uit.
Nu sta ik te spitten, ik zaai wortelen en meloen.
En ik heb de blaren in mijn handen, omdat ik niets meer heb te doen.

Als mijn kleindochters zich vervelen, doen zijn niets dan kattekwaad
“ga naar Opa”zegt hun mama, die weet met zijn tijd geen raad.
ma en oma gaan de stad in en verteren mijn pensioen.
en dan speel ik indiaantje, omdat ik niets meer heb te doen.

Ik heb een kippenhok getimmerd, fok nu kippen met geduld.
Maar de eieren zijn niet lekker en mijn vrouw geeft mij de schuld.
`s avonds lees ik nu een boekje: De verzorging van het hoen.
tot ik doodvermoeid in slaap val, omdat ik niets meer heb te doen.

Ik ben tuinman, ik ben huisknecht, wasvrouw, werkster, keukenmeid.
Kippenboer en gouvernante, alles voor de aardigheid.
Ik loop te zweten en te zwoegen met een hoofd als een pioen.
Ik ga maar eens biljarten, dan heb ik weer iets leuks te doen.

Een PENSIOENGERECHTIGDE…………

Gezegde:
Wie op de toekomst wacht, mist het leven.
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Annonceetje of Annonceren

Bij dit spel wordt vooraf afgesproken hoeveel caramboles op welke wijze gemaakt
moeten worden.

Om een voorbeeld te geven:
1. 5 caramboles direct; dus zonder tussenkomst van een band
2. 5 caramboles over één band
3. 5 caramboles over twee banden
4. 5 caramboles over drie banden
5. 5 caramboles via losse band

Hierin kan natuurlijk naar wens afspraken over worden gemaakt. De moeilijkheid
van dit spel is niet om de afgesproken caramboles te maken, maar ligt in het feit
dat vooraf bekend moet worden gemaakt (annonceren) hoe de bal gespeeld zal
worden (over één, twee, ... band).
Afspraken die zouden kunnen gelden bij dit ludieke spel:

Ad 1. Directe
Het maakt hierbij niet uit of de carambole gemaakt wordt via de witte bal naar de
rode of visa versa. Echter bij dit type mag er geen band worden geraakt voordat de
carambole compleet is.
Bij dit type mag niet over de losse band worden gespeeld! Dus stootbalbal
2bal 3…..

Ad 2. Eén band
Er mag slechts één band en niet meer dan één band worden geraakt voordat de
carambole compleet is. Bij dit type mag niet over de losse band worden gespeeld!
Dus stootbalbal 2 band bal 3.

Ad 3. Twee banden
Bij dit type moeten er persé twee banden en niet meer of minder worden geraakt
voordat de carambole compleet is. Bij dit type mag niet over de losse band worden
gespeeld!
Dus stootbalbal 2 band band bal 3.

Ad 4. Drie banden
.Bij dit type moeten er persé minimaal drie banden worden geraakt voordat de
carambole compleet is. Meer dan drie banden mag dus wel! Bij dit type mag niet
over de losse band worden gespeeld!
Dus stootbal band band band….. bal…..
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Ad 5. Losse band
Bij dit type moet persé eerst minimaal één band worden geraakt voordat de tweede
bal wordt geraakt.
Dus stootbal band(en) ….. bal 2 bal3.

Annonceren voor individuele spelers
De beginnende speler speelt met de gemerkte bal en de tegenstander met de
ongemerkte bal.
Zegt een speler, dat hij de carambole over twee banden zal spelen, dus dat er twee
banden zijn geraakt voordat de laatste de derde bal geraakt wordt, en de bal raakt
drie banden. Dan telt de carambole niet, ook niet als de speler nog een aantal
drieband caramboles moet maken. Wanneer een speler als eerste de laatste van alle
caramboles van de 5 verplichte typen heeft gemaakt worden de punten opgeteld en
op naam gesteld van de betreffende speler. Er is geen gelijkmakende beurt.

Annonceren voor teams van twee spelers
Het beginnende team speelt met de gemerkte bal en de tegenstander met de
ongemerkte bal. De spelers van de teams spelen om en om; dus volgens het schema

Speler 1 van team 1
Speler 1 van team 2
Speler 2 van team 1
Speler 2 van team 2

Zegt een speler, dat hij de carambole over twee banden zal spelen, dus dat er twee
banden zijn geraakt voordat de laatste de derde bal geraakt wordt, en de bal raakt
drie banden. Dan telt de carambole niet, ook niet als de speler nog een aantal
drieband caramboles moet maken. Wanneer een speler van een team als eerste de
laatste van alle caramboles van de 5 verplichte typen heeft gemaakt worden de
punten opgeteld en op naam gesteld van de betreffende speler. Er is geen
gelijkmakende beurt.

Directe Eén band Twee
banden

Drie
banden

Losse
band

Totaal

Aantal 5 5 5 5 5 35

Waarde 1 2 3 4 5

Punten 5 10 15 20 25 75

Extra 25
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Bij een correct gemaakte bal wordt er bij het betreffende type een hokje
aangekruist!

Bij winst (wanneer een speler of een team als eerste alle verplichte stootbeelden in
vijfvout heeft gemaakt) mag er bij het aantal punten 25 winstpunten extra worden
bijgeschreven.

Bij Teamsamenstelling gaat dit volgens het principe van lootjes trekken: 1 pot met
de bovenste helft en 1 pot met de onderste helft van de lijst van de clubavond! Bij
loting worden de teams samengesteld. Namen op briefjes in de verschillende
potten.

Hieronder staat een voorbeeld van een punten wedstrijdformulier.

Joop Roelands.

Wil je bij OBIS blijven biljarten?
Wij gunnen het je van harte.

Het is Paul Visser om het laken te doen.
Speel dan rustig en met fatsoen.

Houd de keu zoveel mogelijk horizontaal.
Dat geldt voor ons allemaal!


