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Wedstrijdleider: Sander Gosselink
Begeleiders/trainers: Jaap Bregman, Hans Gosselink,

Jan Keus en Piet Liefting.
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Beste clubgenoten,

Voor jullie ligt alweer een nieuw clubblad, met daarin uiteraard een woordje van
jullie voorzitter.
Allereerst wil ik beginnen met een niet zo'n goed bericht: namelijk dat Jos Scheffer
door een hartaanvalgetroffen werd.
Het goede nieuws is dat hij inmiddels weer thuis is bij zijn vrouw Adrie. Jos van
harte beterschap!
Ook met Piet van den Outenaar gaat het de goede kant op. Een spreuk van een oude
baas:
"Geniet van het leven, het duurt maar even!"

Probeer daarom elkaar het leven niet zuur te maken en zorg er met z'n allen voor dat
het op de clubavonden fijn vertoeven is.

Het seizoen loopt wat betreft de districtsvoorwedstrijden en finales alweer ten einde.
Hier wat uitslagen:
*Cor Mol: 5de geworden in de finale 3e klasse libre
*Marcel Smit: 2de in de finale 4de klasse libre
*Dick Smit: 5de in de finale 5de klasse bandstoten
*Henk Lammers: 6de in de finale 3de klasse bandstoten
*Remco Bart,
*John Mol,
*Sjon Koelman,
*Nico Mongelluzzi,
Alle vier in de finale 2de klasse libre, waar John Mol de 1ste plaats pakte en
zodoende naar de gewestelijke finale in de Viaanse Molen ging en daar op de 5de
plaats eindigde.
Mijne heren namens het bestuur van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten.

Zoals wij gewend zijn was het Jaap Bregman-toernooi weer een groot succes. Op
naar de 25ste Jaap!
Wij zullen je daar graag weer in bijstaan.

Het Knock-Out-toernooi was grandioos en spannend met maar liefst 76
deelnemers enop de finale middag +/- 100 toeschouwers waarbij de dames in
grote getale aanwezig waren.
De familie Schouws genoot met volle teugen. Gerard Elst kan beter organiseren dan
biljarten, want helaas, hij eindigde op de 2de plaats.
( Gerard grote klasse! )
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Hierbij bedankt het bestuur Gerard Elst, Cor de Heer en Henk Lammers voor de
organisatie van dit toernooi.

Inmiddels heeft ook de medewerkersmiddag plaatsgevonden. Dit in plaats van het
bestuurstoernooi.
Het is zeker voor herhaling vatbaar, gezelligheid kon geen tijd.
Onze dank daarvoor aan Gery, Cor, Nico, Gerard en Hans. Jammer dat Gerard en
Hannie niet aanwezig waren i.v.m. de griep van Gerard.
We hebben evengoed op jullie geproost en zorg dat dit niet weer gebeurd.
Een woord van dank namens onze echtgenotes aan onze tulpenkoning Arie. Ze
waren weer prachtig, maar de dames hebben je wel gemist!

Nog geen jaar in ons nieuwe onderkomen en al een Nederlands Kampioenschap
achter de rug.
Wij hebben dit als een grandioos gebeuren ervaren.
Op de tweede plaats eindigde ons clublid Vincent Veldt.
Jongen, grote klasse en namens OBIS /de Magneet van harte gefeliciteerd!
Dan gaan we nu weer op naar de teamwedstrijden die zullen beginnen op 17 april.
Wij wensen jullie graag weer een fijn toernooi toe.

De voorzitter,
Groetend W. Koelman,

Het nationaal kampioenschap libre klein overgansklasse
jeugd

Aan alles komt een eind dus ook aan het Nationale Kampioenschap Libre
Klein Overgangsklasse Jeugd. Het was voor de ware liefhebber van de
biljartsport om van te smullen, series van 300-290-268 dat is toch fantastisch
wat deze knapen uit hun keu halen. Een droom scenario voor de
wedstrijdleider dat de eerste en laatste partij in één beurt uitgaat van de
kampioen Erwin van den Heuvel van 16 jaar.En dat er een speler van je eigen
vereniging Vincent Veldt bij zit, die fantastisch tweede wordt met een serie van
290 in twee beurten. Nu genoeg over de spelers de rest kunnen we uit de krant
vernemen.Je organiseert niet zomaar zo’n toernooi, hier komt wel wat meer
voor kijken dan een invitatie toernooi er mag tenslotte niets verkeerd gaan. Na
maanden van voorbereiding en het bezoeken van andere nationale finales en
kennis vergaren bij de bondsbestuurders en onze buur-vereniging Onder Ons,
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kom je tot een plan van aanpak. En als je dan alles op papier hebt staan ga je
met je mede bestuurders alles bespreken tot in de details. Eenmaal
goedgekeurd door het bestuur ga je de juiste mensen benaderen om het
toernooi vlekkeloos te laten verlopen. Deze medewerkers zijn van onschatbare
waarde tijdens het verloop van zo’n toernooi. Zij offeren hun gehele weekend
op voor de biljartvereniging O.B.I.S. en krijgen daarvoor een bosje bloemen,
flesje wijn, consumptiekaart of doosje bonbons. Voormij zijn jullie allemaal
van onbetaalbare waarde maar vooral mensen die O.B.I.S een warm hart toe
dragen. De felicitaties van het O.B.I.S. bestuur alsmede van de spelers, ouders
en het publiek doet ons goed. En dan de afsluitende woorden van Henk
Pannekoek de bondsofficieel, die ons feliciteerde met onze prachtige
biljartzaal waar het fijn vertoeven is, maar vooral de wijze waarop deze finale
is georganiseert, dat is voortreffelijk. Een nieuwe finale is ons al aangeboden
door de bond alleen wil ik dat eerst bespreken met het bestuur en de mede-
werkers. Tot slot mochten de voorzitter en jeugdleider de oorkonde in
ontvangst nemen en een van de medwerkers het vaantje voor de prima
verzorging. Dan rest mij jullie allemaal nogmaals hartelijk te danken voor
jullie geweldige inzet en het doen slagen van dit jeugdtoernooi.

En misschien tot een volgende keer?????

Groetjes Jaap Ripke.
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Ter herinnering!

Bankrekeningnummer: 32.62.26.737 tnv. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 tnv. OBIS te Heemskerk

Heeft U niet betaald? Ja toch? Of nèè! Ja? Eh eh, Nèè; erg
hè!
Voor overige informatie: zie pagina 3 van ons vorige clubblad!!
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Gezegde: Wie glimlacht is sterker dan wie boos wordt.

Het J.P. Bregmantoernooi

Wat een pracht van een Organisator en zijn Toernooi

Zeer vereerd als ik was met de uitnodiging tot deelname aan het vermaarde J.P.
Bregman-toernooi d.d. 3 en 4-2-2001 ging ik op die winterse zaterdag met een dik
pak sneeuw op het autodak richting Heemskerk naar het voor mijn nog onbekende
nieuwe home van BV OBIS.
Onderweg bedenk ik nog wat ik allemaal nog meer zou kunnen tegen komen als
onbekende. Dat bleek al gauw toen ik de dorpskern binnen reed. Waar ik rechtsaf
sloeg gaf het besneeuwde straatnaambordje “Kerk-----“ niet de bedoelde Kerkweg
aan maar de Kerklaan. Door onbekende maar heel vriendelijke dames werd ik al
gauw op het goede pad gezet, weliswaar glad maar direct en juist. Toen nog een
parkeerplek in deze witte wereld gezocht en dat gelukte op ruim 100 meter afstand
van OBIS ook nog, waardoor ik nog net op tijd gearriveerd was.
Aangebeld en bovengekomen stond ik perplex van de prachtige ruime biljartzaal,
mooie en gunstig opgestelde tafels en fraaie zitgelegenheid, ook voor eventuele
toeschouwers. Rechts van me: de bar. Allen aan de bar schenen onbekend voor mij,
maar tijdens het voorstellen en handen schudden had ik toch nog een oud-collega
ontdekt en een paar gerenommeerde biljarters, namelijk Kees en Piet Liefting.
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Eerst een heerlijk bakje koffie genuttigd en toen Jaap Bregman zich van de
bestuurskamer los kon weken was niet alleen het IJs (heel toepasselijk) gebroken,
maar voelde ik me ook helemaal thuis, zeker toen hij aan elke deelnemer bij voorbaat
al een doos kersenbonbons had uitgedeeld om je partner voor de volgende dag gunstig
te stemmen.
Wat wil je nog meer als je een toernooi gaat spelen?
Bijvoorbeeld: een arbiter als Piet Liefting en een goed lopende tafel. En wat denk je,
“Paul Visser tegen Jan Molenaar”kregen hem als zodanig toegewezen in onze eerste
partij en wel op tafel 4.
En als het zo loopt en je kan de perikelen van `t begin van de dag vergeten, dan zat je
te popelen op je stoel om te beginnen en veel caramboles te maken: in tien beurten
waren de 130 caramboles dan ook geklaard. Hiervan maakt ik en èèn beurt 68 stuks:
dan moeten die tafels toch wel erg goed lopen en Paul was, zoals velen bekend, niet
kinderachtig in het weggeven.
Het voordeel van 4 tafels te kunnen bespelen is niet alleen dat je de acht deelnemers
gelijktijdig een volle ronde kan laten spelen, maar ook dat op èèn dag vijf rondes
kunnen worden afgewerkt en dat je dus wel uithoudingsvermogen moet hebben
gekweekt.
Het nadeel is, maar misschien wel zo eerlijk als je reëel bent, je kan je toekomstige
tegenstanders en hun spel niet bekijken en analyseren.
Maar omdat onze eerste partij tamelijk snel was afgelopen kon ik toch nog enige tijd
daaraan besteden. En wat kan je dan een misrekening maken. Nadat ik namelijk in de
tweede ronde Jaap Frans in een regelmatige partij had verslagen met moyennes van 6
tegen 5 kwam ik in de derde ronde Nico Sprenkeling tegen, waarvan ik tijdens de
eerste ronde had gezien dat hij klein en subtiel kon spelen, maar na twee partijen nog
geen enkel wedstrijdpunt had binnengehaald terwijl ik dacht dat hij die wel verdiende.
Overmoedig bedenkend: dit is op de eerste plaats een gezelligheidstoernooi, waarom
dan tegen Nico niet van een remise uitgegaan, zodat hij bij de maaltijd toch ook
ergens op terug kon zien. Nou dat heb ik geweten: een moeilijk te bespelen situatie
wilde ik dan toch maar proberen te verzamelen dat gelukte ook, maar gèèn carambole.
En Nico kon aan de slag. En hij was los en bleef gaan. In 16 beurten was hij uit met
een gemiddelde van ruim acht. En ik, ik durf het amper te vermelden: 32 car. in 16
beurten.
Hierna de snertmaaltijd, naast roggebrood met dik spek belegd ook allerhande
belegde broodjes en niet te vergeten de overheelijke zoute haring die Wim Kerssens
had meegebracht, dat alles zo voortreffelijk verzorgd en geserveerd door de dames
(van wie ik helaas de namen kwijt ben) dat het de teneur van dit toernooi heerlijk
weergeeft.
Zo begonnen we aan de zaterdagavond met nog twee volgende rondes terwijl
iedereen nog kans maakte. Zelf stond ik met èèn punt achterstand op de tweede plaats
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en moest uitkomen tegen Wim Kerssens in de vierde ronde. Bijtijds beseffend dat het
goedmoedig toestaan van een remise (als dank voor de Haring) niet de juiste instel-
ling is voor wedstrijdbiljart, kon ik me daarna, evenals tegen Hans Gosselink in de
vijfde ronde, toch redelijk concentreren en won beide in 21 beurten.

Toen kwam de zondag (voor de 6e en 7e ronde).
IJzel op de autoruiten. IJzel op de weg. Dat ik daardoor te laat arriveerde was niet
bezwaarlijk, want de nummers 1,2 en 3 in de stand, namelijk John Mol, Jan Molenaar
en Alex Völker moesten alle drie nog tegen elkaar uitkomen. Terwijl ik toekeek won
Alex van John en op mijn beurt versloeg ik ook John, die daarmee uitgeschakeld was
voor een podiumplaats. Want Nico Sprenkeling die mij in de derde ronde zo degelijk
afdroogde, bleef daarna doorlopend winnen en won uiteindelijk ‘HET BRONS”.
De finale werd dus: Alex Völker tegen Jan Molenaar.
Mijn twee punten voorsprong en beter gemiddelde noopten Alex tot een enorme
inspanning. Wilde hij toernooi-winnaar worden dan moest hij niet alleen de finale-
wedstrijd winnen, maar dan ook nog met een enorm hoog moyenne en mij met een
extreem laag gemiddelde achterlatend. Dit alles ging dan ook gepaard aan grote
spanningen.
Jammer dat deze finale geen hoogstaand biljart te zien gaf, maar Alex won wel, met
een gemiddelde van 4,64 tegen 4,32 en behaalde daarmee de 2e plaats. Zou hij
verloren hebben, dan zou hij slechts de 4e plaats hebben bezet, dus was het voor Alex
de moeite waard geweest.
Wat was ik opgetogen en niet te vergeten: trots. Want wat wil je, als je een van de
oudsten in leeftijd bent, gelijkertijd een van de jongsten in biljartjaren en pas
gepromoveerd naar de 1e klasse Libre en dan zo`n prachtig toernooi winnen, het kan
toch niet mooier.
Dank ben ik verschuldigd aan de organisatie op de eerste plaats voor de
uitnodiging, voor de ontvangst, voor de gezelligheid, voor de maaltijd, voor de
prijzen, maar vooral voor de prettige sfeer.
Dank aan wedstrijdleider Henk Lammers en aan arbiters en schrijvers, van wie ik
de gebroeders Liefting en last but not least Jan Keus extra wil noemen, want die
hebben zich zelfs beide dagen voor ons opgeofferd.
Groots gedaan, mensen. En Jaap: ik heb nog meer respect voor je gekregen.

Jan Molenaar
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-----------------------------------------
gezegde:

Spreken zonder denken is als schieten zonder richting

2 dikke vrienden!?
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de 8 deelnemers van het Bregman-toernooi
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Het 24e J.P. Bregmantoernooi

In het voorgaande verslag heeft U inmiddels kunnen lezen hoe geslaagd ook deze
editie is geweest.
Bij een 1e klasse-libre-deelnemersveld zijn er ook partij-hoogte-punten. Deze zijn in
het vorige verslag bijna niet aan de orde gekomen. Lees maar verder!

Jan Molenaar van b.v. Velsen
Jan verslaat in de openingsronde “polleke”verpletterend. In 10 beurten had Jan zijn
130 caramboles binnen, met tevens de hoogste serie van 68. Achteraf de beste
prestatie van het hele toernooi.

Alex Völker van b.v. Onder Ons
Alex wint in 13 beurten èèn van zijn finale-partijen, met een gemiddelde van 10 en
een hoogste serie van 51!!

Nico Sprenkeling van D.V.O.
Geeft koploper Molenaar een pak slaag in 16 beurten, met een gemiddelde van 8,12
en laat Jan onthutst achter op 32 caramboles.

John Mol van b.v. OBIS
3 Winstpartijen van 5.00-5.41 en nogmaals 5,41.
Een verrassend verlies met 9,38 met een serie van 51!!

Wim Kerssens van b.v. Onder Ons
Speelt een winstpartij met 7,22.

Hans Gosselink van b.v. OBIS
Kwam met een winstpartij van 6,50 tot het hoogste partijgemiddelde en scoorde een
serie van 40.

Jaap Frans van b.v. Heiloo `82
Liet tegen Paul Visser zien dat hij ook in de 1e klasse thuis hoort. Een partijwinst van
5,65 en een hoogste score van 39.
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Paul Visser van b.v. OBIS
Slechts 1 winstpartij met 5,00 was de troostprijs van een teleurstellend optreden.

De totaalscore was: 6289 caramboles
en het totaal aantal beurten was: 1290

het algemeen gemiddelde was: 4,87

de eindstand van het J.P. Bregmantoernooi:

Plts Naam MP GEM HS

1 Jan Molenaar 10 5,90 68
2 Alex Völker 10 5,55 35
3 Nico Sprenkeling 10 4,89 34
4 John Mol 7 4,26 51
5 Wim Kerssens 6 5,01 22
6 Hans Gosselink 6 4,41 40
7 Jaap Frans 5 4,40 39
8 Paul Visser 2 3,57 23

BrèJa

Gezegde:

Ach waren mensen maar als bloemen. Ze weten niet van kleur of
ras, maar drinken gezamenlijk uit een glas.

Krijt

Zoals voor veel dingen, geldt ook voor het krijt:
“De gulden middenweg”.

Het moet niet te vet en niet te mager zijn. In het eerste geval komt het krijt veel te dik
op uw pomerans te liggen; als het te mager is, dan “pakt" het niet en komt er te
weinig op uw pomerans (z.g. te zacht krijt, wel geschikt voor het snookerspel).
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Gebruik voor uw handen, evenals voor het topeinde van de keu, nooit talk maar
steeds krijt. Talk, dat via uw handen op het laken komt, is vaak de oorzaak van
ketsen.
Bij gebruik in de partij is het een goede gewoonte om het krijtje meer te leggen met
het gat naar boven. Doet U het anders, dan komt er krijtvuil op de omlijsting, dat U
daarna op uw overhemd krijgt.
Indien U naar de stoel moet, neem het krijtje altijd mee.
Uw tegenstander heeft er last van als U het krijtje “vergeet”.
Krijt veel, maar nooit boven de biljarts. Er komen kleine stukjes krijt op het laken en
daardoor kunt U missen en het laken komt er niet uit te zien!!

BrèJa

gezegde:

gezonde humor is de goede ijsbreker.

Tenslotte de onderstaande waarheidsgetrouwe rijm:

HET KRIJTJE

Het krijtje is een kostbaar ding
en graag ieders lieveling.
Het wordt door iedereen gepikt
en blijkt voor ieder keu geschikt.
Ze lijken allen op elkaar,
verschillen nauwelijks een haar.
Het èèn iets groter, het andere plat,
maar groot of klein; `t wordt steeds gejat.
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Uw spiedend oog gaat rustloos rond,
totdat U weer Uw krijtje vond.
En merkt U dus wie het stal,
`t zij Piet of Chris, Henk, Joop of Sal,
dan klinkt het antwoord vast en trouw:
Gut, was dat krijtje dan van jouw?
Dan zegt de “dief”verongelijkt:
“Als jij eens in je zakken kijkt”.
U voelt en met beschaamde kaak,
vindt U het krijtje van die snaak!!
En ô zo vast en ô zo trouw,
zegt U deemoedig:…..“Gut, van jouw”?

BrèJa

Een klein oefeningetje met de hersenen.

De uitslag van het koppelwoordenpuzzeltje uit ons vorige clubblad:

Biljart ---------------- keu -------------------- voering
Biljart ---------------- boek ------------------- vorm
Biljart ---------------- vreugde -------------- dans
Biljart ---------------- rand ------------------ gebeuren
Biljart ---------------- band ----------------- spel
Biljart ---------------- handschoenen ------ kastje
Biljart ---------------- gek -------------------- scherend
Biljart ---------------- verslag --------------- gever
Biljart ---------------- wedstrijd ------------ spanning
Biljart ---------------- stoot ------------------ troepen
Biljart ---------------- les --------------------- boek
Biljart ---------------- klok ------------------- slag
Biljart ---------------- tafel ------------------- laken
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Biljart ---------------- lampen --------------- pit
Biljart ---------------- feest ------------------- ganger
Biljart ---------------- spel ------------------- regel
Biljart ----------------- merk ----------------- teken

De redactie.

Door de copiëermachine is in het vorige clubblad het hieronderstaande niet
geheel duidelijk afgedrukt!
Vandaar een nieuwe poging:

Wil je een sleutel van het clubgebouw?

Jaap Ripke kan je tegen een borg van fl.25,- een sleutel verschaffen.
(allèèn senioren!)
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obis knock out tournooi 2000/2001

Met een record aantal deelnemers van 76 werd er op
maandag 5 februari begonnen met het 13e knock out
tournooi, gespeeld om de JOOP SCHOUWS MEMORIAL .In de
eerste ronde een aantal verrassende partijen door de
loting en ook gelijk een paar verrassende uitslagen.Cor
de Heer vloog er gelijk uit tegen Jaap Ripke,Henk Lammers
werd er uitgekegeld door Henk Beentjes en vervolgens
werden de kaderspelers Joop Roelands,George Jacet,Jos
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Scheffer en Jaap Bregman uitgeschakeld.Dik Smit verloor
van zoon Marcel en Piet Sinnige verloor van broer Jan.Het
grootste verschil in caramboles in een partij was
trouwens 198,nl.Jan de Wildt 216(38/2)tegen Gerard
Smit.Jan de Wildt won.
Woensdag 7 februari de 2e ronde.
38 deelnemers over,waarvan er 19 rechtstreeks doorgingen
+ 13”beste” verliezers.Dit was de enige mogelijkheid om
op 32 deelnemers in de 3e ronde te komen. De grootste
verrassing was de uitschakeling van Piet Liefting door
leerling Misja Tiecken.Jeroen Gosselink kegelde broer
Sander eruit, en Henk Welboren ging helemaal uit zijn
dak,toen Willem Burger verloor van Willem Sperling ,omdat
Henk hierdoor 13e verliezer was en daardoor toch de 3e

ronde haalde.
Donderdag 8 februari de 3e ronde.
In deze ronde vlogen de laatste kaderspelers eruit nl.Jan
de Wildt,Jaap Ripke en Jeroen Beentjes.Misja Tiecken won
van zijn moeder en Dennis Ripke overtrof zijn vader door
wel de 4e ronde te halen.
Zaterdag 10 februari de 4e ronde.
Misja Tiecken vloog er nu ook uit tegen Ben Lammers, en
de spannendste partij was tussen Piet v/d Mey en Sjon
Koelman,nipt gewonnen door Piet.
Zondag 9 februari de finale dag.
In de kwartfinale won Marcel Smit van Jaap Klingeler,Ben
de Ruyter van Piet v/d Mey,Ben Lammers van Ben Looyenga
en Gerard Elst van Jaap Aardeburg.
In de halve finale won Gerard Elst van Ben Lammers en
Marcel versloeg in een knappe partij Ben de Ruyter,zodat
de finale zou gaan tussen Gerard Elst en Marcel Smit.
In een zinderende finale werd Gerard, op 3 caramboles,in
17 beurten verslagen,zodat Marcel winnaar werd van het
tournooi.
Hierna volgde de zeer uitgebreide prijsuitreiking en
kreeg Marcel de bokaal overhandigd door Hennie Schouws.
Tot slot van dit ietwat lange verslag:Alle lof voor de
organisator(s),barmensen,wedstrijdleider en alle
toeschouwers die de hele week in grote getalen zijn
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geweest, en dit tournooi tot een groot feest hebben
gemaakt.
Uitslag laatste 8 finalisten:1.Marcel Smit,2.Gerard
Elst,3.Ben Lammers,4.Ben de Ruyter,5.Jaap Aardeburg,6.Ben
Looyenga,7.Jaap Klingeler
8.Piet v/d Mey.

M.Smit

Knock-out-toernooi voor OBIS/de Magneetleden

WINSCORE
De jaarlijks terugkerende winscore, waarbij je kunt wedden op 15 partijen, behaalde
een inleg van f 152,50.
Er waren 61 formulieren in gevuld.
Hiervan werd de meeste keren gewed op de partij van Piet Liefting (55) keer,
achtereenvolgens op Ben Beentjes (53) keer, Piet v.d. Mey (52) keer, Mischa Tiecken
(50) keer, Wim Koelman (49) keer, Nico Mongelluzzi (48) keer, Sander Gosselink
(47) keer, Henk Lammers (44) keer, Jan de Wildt (42) keer en Piet Koper (40) keer.

De gok van de eerste 7 was juist, doch de (44) stemmen op Henk Lammers en de (40)
op Piet Koper waren FOUT.

De minste stemmen op winst werd gewed op Jaap Bregman (6) keer, daarna op Robin
Klaver (9) keer.

ALS, maarja, als dit als dat, als……..Ben Beentjes gegokt had op eigen winst, was hij
winnaar geworden met 12 goede uitslagen!! Wat een pech!
Nu was er KASSA voor de hieronder te vermelde leden met allen 11 juiste
voorspellingen:

Anne Jager
Gerardus Bruins

Remco Bart
Henk Welboren
Ben de Ruyter
Ben Beentjes

Gefeliciteerd heren en allen tot de volgende knoch-out winscore!
Groetjes
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Henk Lammers.
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Hallo OBIS-leden,

De redactie heeft mij gevraagd en stukje in het clubblad te schrijven. Wel een beetje
moeilijk zo`n eerste keer, want schrijven is niet mijn hobby. Daar er de laatste jaren
nogal wat nieuwe leden bij zijn gekomen, wordt mijn betrokkenheid bij het OBIS-
gebeuren door dit stukje misschien wat duidelijker.
Na het overlijden van mijn man Joop Schouws is hem de titel “Mister
OBIS”toebedeeld en ook is aan het Knock-out-toernooi
“de Joop Schouws-memorial-bokaal” verbonden.
Dat zijn geen dingen die zomaar gebeuren, dan heb je wel wat betekend voor de
biljartsport en de vereniging.
Joop was dan ook jaren secretaris aan de vereniging en heel betrokken bij de
biljartsport. En oefende deze sport dan zeer graag zelf ook uit. Hij was een
graaggeziene speler en bestuurslid. Ik vind het dan ook heel fijn dat de OBIS-
vereniging mij steeds met bijzondere gelegenheden uitnodigt en ik nog steeds zo
welkom ben.
Zo zelfs, dat ik een uitnodiging van het bestuur kreeg om bij de overdracht van het
oude gebouw aanwezig te zijn.
Jaap Bregman en Joop Schouws hadden het gebouw in de Willem van Velzenstraat
indertijd samen gekocht voor de vereniging.
Ik vond het een grote eer om er bij te zijn en het waren gezellige uurtjes. Bedankt
hoor jongens!
Nu nog even langs deze weg: alle OBIS-leden van harte gefeliciteerd met het
prachtige nieuwe clubhuis. Het ziet er prachtig uit. Het straalt sfeer en gezelligheid
naar buiten. En ik proefde tijdens het knock-out-toernooi de echte OBIS-sfeer die er
altijd was. Het was een prachtig toernooi en er werd geweldig gestreden.
De kampioen, voor mij waren er veel!! Marcel Smit, nogmaals van harte
gefeliciteerd, de eerste plaats is altijd de mooiste en je was een goede kampioen. Nu
genoeg geleuterd en ik kom graag met mijn familie de volgende keer weer de bokaal
uitreiken.
Hennie Schouws
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Geboren

OOpp 55 ffeebbrruuaarrii 22000011 iiss ddee
ddoocchhtteerr ggeebboorreenn vvaann
YYvvoonnnnee eenn LLeeoo SSiieess

HHaaaarr nnaaaamm iiss::
““JJaammiiee””

VVaann HHaarrttee GGeeffeelliicciitteeeerrdd !!
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Het levensverhaal van Han Koper

Hoewel Han het behoorlijk druk had met het opknappen van zijn huis, was
het geen probleem voor hem om tussentijds wat van z`n kostbare tijd vrij te maken
om een en ander op papier te zetten voor het clubblad. Han stemde direct toe om
mee te werken aan een kort interview en zei: “Ik wil overal aan mee werken, maar
niet aan een overval”

Na een datum geprikt te hebben pakte ik op een avond de auto om naar
Heemskerk te rijden. Na ongeveer 15 à 20 minuten rijden kwam ik bij het huis van
Han en zijn vrouw aan en parkeerde mijn auto op het oprijpad voor hun vrijstaand
onderkomen. Het eerste wat mij opviel was dat de fam. Koper daar prachtig woont;
“heel vrij en vlak bij de duinen”.

Voordat ik de gelegenheid had om aan te bellen werd de voordeur al
geopend. De hartelijke ontvangst zorgde ervoor dat ik me gelijk thuis en op mijn
gemak voelde. Eenmaal binnen ontging het mij niet dat de huiskamer warmte en
huislijkheid uitstraalde en gezeten op een gemakkelijke stoel gaf het mij het gevoel
voorlopig niet meer weg te willen.
De eerste vraag aan Han werd al snel onderbroken door zijn vrouw Agatha ` of ik
wat in de koffie wilde`? Graag, alleen melk zei ik en begon opnieuw met de eerste
vraag.
Omdat Han slecht hoort en ik niet zo goed ben in het articuleren, kwam liplezen
niet zo duidelijk over. Ik kon Han dus beter de vragen laten lezen. En zo
geschiedde! De vraag was:
Han, “Wil je iets over jezelf vertellen”?

Ik ben geboren in Heemskerk op 5 maart 1925 en ben dus 76 jaar.
Ik ben opgeroeid in het tuindersvak. In 1955 ben ik getrouwd en 2 jaar daarvoor ben
ik voor mijzelf begonnen in het tuindersvak. Het was een hele moeilijke tijd en ben
echt vanwege de armoede op mijn 37e jaar naar de hoogovens gegaan. Ik heb heel
veel verschillend werk verricht en via het bedrijf Kruk ben ik bij de ovenbouw
begonnen. Ik was heel handig en was overal inzetbaar!
We hebben 5 kinderen; 2 jongens en 3 meiden en inmiddels hebben we 9
kleinkinderen. Altijd heb ik in Heemskerk gewoond; “geboren en getogen” zoals dat
heet.
Han, hoe is het zo gekomen dat je doof bent geworden?

Ik was altijd al slechthorend en toen ik 4 jaar was ben ik geopereerd aan mijn linker
oor. In totaal ben ik 5 keer geopereerd. 55 Jaar was ik toen ik een
hersenvliesontsteking kreeg. In een keer raakte ik alles kwijt en hoorde `niets`meer.
Een zware tijd was dat, met gevolg dat ik op mijn 57e jaar uit mijn werk raakte.
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Hoe lang is het geleden dat je lid bent geworden van OBIS?
Al heel lang geleden, zo`n 20 jaar.
Werd je ondanks je handycap gelijk geaccepteerd op de donderdagavond?

Was het niet heel erg spannend voor je?
Geweldig spannend. Met broer Piet ben ik toen voor de eerste keer meegegaan. Van
Piet heb ik heel veel steun gehad. Alles wat ik anders deed, heeft Piet recht gezet. J vd
Kolk was wedstrijdleider en heeft op die avond aan iedereen verteld dat ik doof was.
Later leer je de mensen beter kennen en word je daardoor wat vrijer. Men vond het
leuk dat ik mijn eerste rijm voorlas en je voelt dat je er dan ook bij hoort.
Was OBIS de eerste club waar je biljart speelde?

Ja OBIS is de eerst club waar ik lid van ben geworden, en daar heb ik geen spijt van.
Heb je nog andere hobby`s?

Jazeker! Ik ben lid van de visclub “`t Snoekje”in Heemkerk. We gaan heel
vaak naar de camping “Bijschel” in Nunspeet. Daar ben ik lid van de
biljartclub VIOS, “Vader Is Op Stap”. Ook ben ik lid van de visclub DVS,
maar ik weet niet wat dat betekent. Wat ik wel weet is dat we er al zo`n 20 jaar
naar toe gaan. Heel gezellig altijd!
Je hebt `n keer een biljartlamp kapot gestoten met je keu.

Heb je het lang moeten horen?
Grappig is dat geweest! Wat stom om met zo`n stok omhoog te gaan.
Cor Mol kwam al heel gauw met een schadebriefje van fl.48,75.Voor de gekkigheid
heb ik toen een zilvergrijze lamp gemaakt, men vond dat prachtig. Ter bescherming
van de lamp heeft Henk Lammers er nog een theedoek om gedaan. Gelukkig hebben
ze het mij niet kwalijk genomen. Later heb ik er nog een rijmpje over geschreven en
voorgelezen, wat men best grappig vond.
Je hebt al een heel leven achter de rug. Wat vind je tot nog toe de mooiste

belevenis in je leven?
Verschillende dingen. Op de 1e plaats toen ik met mijn vrouw trouwde. Ik was toen al
slechthorend en vond het knap van haar dat ze toch met mij in zee was gegaan. Op de
2e plaats de geboorte van mijn kinderen. Het allervoornaamste was dat ik een
gehoorapparaat kreeg! Ik was toen 32 jaar oud. De mensen die kunnen horen hebben
er geen weet van hoe geïsoleerd en eenzaam je in gezelschap van mensen kan zijn, als
je stokdoof bent en niet kan liplezen. Ik kwam toen uit een heel diep dal vandaan! Ik
hoorde voor de eerste keer in mijn leven het geritsel van de krant!
Ik wist niet dat dat ding zo`n leven kon maken!
Wat zou je heel graag nog willen doen in de toekomst; wat staat er op je

verlanglijstje?
Ik zou wel graag wat beter willen spelen, ik speel nog een beetje te hard. Dat komt
omdat ik veel energie heb, dat zit `m in de genen.
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De honderdduizend zou ik ook wel een keertje willen winnen, dan kan ik nog eens
een knap autootje kopen.
Nee, mijn gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste!!
Heb je het nog steeds naar je zin bij OBIS?

Geweldig naar mijn zin. Als ik binnen kom op de donderdagavond dan laat ik merken
dat ik er ben en iedereen steekt dan z`n hand op.
Van grootheden winnen vind ik mooi. Zo heb ik Cor Mol verslagen en Bank
Beentjes om er maar een paar te noemen. Ik voel me lekker en vrij op de avond en de
mensen kennen me nu goed en nemen me zoals ik ben.
Denk je dat sommige dingen beter kunnen binnen de vereniging?

Het kan altijd beter. Het is voor mij moeilijk, maar soms voel ik dat er wat aan
de hand is. We maken allemaal fouten. Ik net zo goed. Ik sta bv. te tellen bij
biljart 4 met Willem Burger. Natuurlijk deed ik dat te hard. Siem Mol staat aan
de ander tafel te tellen en geeft met een beweging met zijn hand aan dat ik te
luid tel. Willem moest daar om lachen. Ik zei toen tegen Willem dat hij mij
ook moest waarschuwen als ik te luid tel. Men moet het altijd zeggen, daar
moet ik in begeleid worden en vind dat prettig.
Als jij een toernooi zou moeten organiseren, wat voor naam zou je aan dat

toernooi geven?
“Han Kopertoernooi”! Het kan natuurlijk ook het wintertoernooi of het
zomertoernooi genoemd kunnen worden. Wat mij betreft kan het ook het “`t
Dovekwarteltoernooi” worden!
Als je uit gaat eten, waar gaat je voorkeur naar uit? Chinees, Turks, Grieks,

Italiaans of gewoon Hollands?
Meest Hollands, maar ook wel Chinees. Niet zo vaak, omdat Agatha niet zo goed
tegen de kruiden kan.
Hoe breng je zo de dag door?

Laat uit bed, dan een broodje…en koffie. `s Maandags ga ik naar koersbal; op een 8-
meterbaan. `s Middags ga ik naar de soos.
Dinsdagmiddag is er kaarten in de Evelaar.
Met mooi weer dan zet ik de tuinpet op en de klompen gaan dan aan en ga ik
lekker in de tuin aan het werk.
Er is een flink stuk gras wat gemaaid moet worden, daar gaat wel wat tijd in zitten.
Ook knutsel ik veel bij de kinderen en als er wat gestraat moet worden, dan doe ik
mijn knielappen aan om mijn oude knieën wat te beschermen. Daarnaast gaan Agatha
en ik eens in de week naar Beverwijk om de cursus “spraakafzien” te volgen. De
groep bestaat uit 10 personen en het is heel leerzaam. Een van mijn kleinkinderen is 5
jaar en kan heel goed met de mond aan mij duidelijk maken wat ze zegt. Ik kan dat
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goed volgen! Ik wil nog even zeggen dat mijn kleinkinderen mij `Opiedovie`
noemen, maar ze snappen er niet veel van!

Natuurlijk vroeg ik Han of hij een rijm zou willen schrijven over zijn
vele belevenissen bij de biljartvereniging OBIS. Ook dat was voor Han geen
probleem en leverde enige tijd later de hierna geplaatste prachtige rijm bij mij
in.

Rijm :

Twintig jaar geleden
zijn wij, mijn broer Piet en ik in de OBIS-club als lid aangetreden.
Met veel spanning in mijn lijf,
stond ik soms helemaal stijf.
Al die vreemde gezichten,
je voelde veel ogen op je richten.
Je was nu eenmaal een dove man.
Je voelde hun gedachten, hoe zou hij het doen die Han.
Maar met veel steun en hulp van mijn broer Piet
viel ik niet door de vergiet
Af en toe had Piet me in de gaten,
want dan stond ik weer te hard te praten.
Piet gaf dan en tik op mijn schouder of een schop voor mijn kont
en dan hield ik snel mijn mond.
Sommige vrienden geven dan ook een sein
En dat vind ik erg fijn.
Je weet namelijk niet dat je het doet,
maar als je geholpen wordt geeft het je weer moed.
Je leert dan al die mensen kennen
en ze gaan ook aan jou wennen.
Ze nemen je zoals je bent
ook al ben ik soms een rare vent.
Ik geniet elke donderdagavond weer.
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en als ik met winst naar huis ga voel ik me een echte biljartheer.
Teamwedstrijd of toernooi,
ik vind alles even mooi.
Vooral als ik kan winnen van een grootmeestermeneer
dan spring ik metershoog en ga dan goed tekeer.
Ik hoop dat ik nog vele jaren en met veel plezier
met u zal mogen biljarten hier.
Dank u vrienden en vriendin.
Ik heb nog heel veel zin.

Met vriendelijke groet, Han Koper.

Ter afsluiting dronken wij nog even een borreltje voor de gezelligheid.
Jammer voor Han dat mijn borrelglaasje wat groter was dan zijn glaasje. Dat hij het
daar niet mee eens was maakte hij aan zijn vrouw wel duidelijk op een ludieke
manier!
Tijdens de borrel vertelde Han over zijn kwajongensstreken, veel te veel om alles te
beschrijven in dit clubblad.
Toen ik weg ging gaf Han, met een brede grijns op zijn gezicht, nog even aan dat hij
niet ongenegen was biljartles te geven en als er interesse voor is kan men zich bij hem
melden! Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik het allemaal heel erg leuk vond.
Voor mij een ervaring rijker en met de eindconclusie dat ik een fantastische man heb
kunnen interviewen, een man met hèèl veel humor en energie.

Han, namens alle lezers bedankt en persoonlijk wil ik jou nog menig maal op
het groene laken ontmoeten. Ik heb nog nooit van jou kunnen winnen en dat wil ik wel
eens veranderen!
Een goede gezondheid en nog hèèl veel biljartplezier in de toekomst!

Veel leesplezier en tot ziens,

George
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Heb je een biljardè gemaakt, iets wat je zelf duidelijk voelt en de arbiter ziet het niet,
speel dan niet door maar laat de beurt aan je tegenstander!!

Houd het sportief op je speelavond/middag! 
----------------------------------------------

--------------------------------------------

gezegde: In het rijk van de hoop is het nooit winter.
--------------------------------------------

VERSLAG MEDEWERKERSMIDDAG 18 FEBRUARI 2001
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Het geplande bestuurstoernooi ging niet door, maar daarvoor in de plaats werd de
medewerkersmiddag georganiseerd. Zo’n 30 medewerkers + vrouw kwamen die
middag naar het clubgebouw van O.B.I.S. De grote motor achter deze middag ( en
zoveel andere activiteiten) Gerard v.d. Elst was door griep geveld en kon helaas niet
komen. Iedereen werd daar ontvangen met koffie en een heerlijk stuk gebak ( ja u
raadt het goed, van W.K.). Om 14.00 uur gaf spelleider Hans Gosselink het startsein.
Nico de Groot en Cor Mol hadden zich “ opgeofferd ” om de aanwezigen van de
nodige drank en hapjes te voorzien. Naast een aantal spelletjes op het biljart waren er
ook een aantal oud Hollandse spelletjes gehuurd. De tollenbak, een soort voetbalspel,
een trekbiljart en een haakse sjoelbak. Het was opvallend dat een aantal vrouwen zeer
goed met de keu overweg konden en de mannelijke spelers overtroffen. Yvonne de
Groot wist zonder hulp een maximale score te halen bij het “hondenhok”. Hier
moesten over 3 banden 5 ballen in hokjes gestoten worden. Yvonne plaatste er 15 in
de 10. Menig kaderspeler die dit met behulp van, op strategisch geplaatste krijtjes of
vingers van medespelers, probeerde slaagde hier niet in. De prestatie van Yvonne was
natuurlijk goed voor een bonusprijs.
Er werd natuurlijk gesjoemeld bij het leven zodat spelleider besloot de mensen met de
meeste punten als laatste te laten eindigen. Op de eerste plaats kwam het team van
Christa v.d. Mey met Henk Lammers, Leon Wezepoel, Nico Mongeluzzi en Ria Jacet.
Op de tweede plaats het team van Jos Limmen, met Trudi Ripke, Ben de Ruyter,
Mary Koelman, Greet Lammers en Yvonne de Groot. Na de afsluiting zo rond een
uur of 5 ging iedereen tevreden naar huis.

HANS GOSSELINK
De foto`s op de volgende pagena`s spreken voor zich!!

Gezegde:

Om een gemakkelijk werkje moeilijk te maken
hoef je niets anders te doen dan het steeds maar

uit te stellen.
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De groep die in de prijzen viel

Geduldig wachten op tegenstanders.



Clubblad april 2001

Het vogende clubblad verschijnt begin juni 2001

De puzzel was toch wel moeilijk!

Sommige kregen weinig steun van hun ploeggenoten.
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Hoe zal het zijn zonder hem? Geen omzet?

Gezegde: Als we over dun ijs schaatsen, ligt ons behoud in
onze snelheid

Districtsfinale Bandstoten 5e klasse

Dik Smit had zich in Januari als 8e geplaatst voor deze finale. Hij is in een voor hem
niet zo bijster succesvolle finale als 6e geëindigd.
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De uitslag is geworden:

Pl. Naam Pnt Car. Brt. Moy. p. moy. h.s.

1 J. Taanman EX 12 209 215 0,97 1.57 7
2 J. Hink DV 10 194 174 1,11 1,76 12
3 J. Hulsen HE 8 182 201 0,90 1,30 7
4 L. Michiels BA 8 195 224 0,87 1,15 7
5 A.Engelsma DO 6 175 204 0,85 1,57 10
6 D. Smit OB 4 174 212 0,82 1,11 8
7 W. Groot DN 4 182 231 0,78 0,96 5
8 A. v/d Mey HE 4 156 215 0,72 0,93 5

Naar gewest: J. Taanman. Res: J. Hulsen

Dik Smit

Aan de nieuwe en gevestigde leden Over
de P.K.`s

Dit is een vervolg van de in het vorige clubblad afgedrukte
persoonlijke kampioenschappen.
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De gewesten organiseren de gewestelijke kampioenschappen van de imperatieve
kampioenen. (dit zijn de districtskampioenen c.q. afgevaardigden).
De gewestelijk kampioenen worden uitgezonden naar de nationale finale.
De kon. Ned.. Biljart bond organiseert de nationale kampioenschappen. In een
imperatief kampioenschap (via district-en gewest) zijn de gewestelijke kampioenen
gerechtigd deel te nemen.
Naast deze nationale kampioenschappen organiseert de Bond ook de hierna vermelde
nationale kampioenschappen:

Libre-klein Extra 11.00 20.00 250
Libre-klein Overgangskl. 20.00 35.00 300
Libre-klein Top 35.00 60.00 350
Libre-klein Vrouwen 3.00 En hoger 150 of

max 30
brt.

Libre-groot Eerste 25.00 En hoger 300
Libre-groot Ere n.v.t. ?
Kader 38/2 Derde 7.00 12.00 150
Kader 38/2 Tweede 12.00 18.00 200
Ankerkad. 38/2 Eerste 18.00 27.00 200
Ankerkad. 57/2 Eerste 12.50 25.00 200
Ankerkad. 57/2 Hoofd 25.00 60.00 250
Ankerkad. 47/2 Eerste 12.50 En hoger 200
Ankerkad. 47/2 Ere n.v.t. 250
Ankerkad. 47/1 Ere n.v.t. 200
Ankerkad. 71/2 Ere n.v.t. 200

Bandst.-klein Eerste 3.50 6.00 100
Bandst.-groot Eerste 3.00 En hoger 100
Bandst.-groot Ere n.v.t. 125

Drieb.-klein Extra 0.900 En hoger 50
Drieb.-groot Derde 0.300 0.475 20
Drieb.-groot Tweede 0.475 0.650 25
Drieb.-groot Eerste 0.650 0.825 30
Drieb.-groot Hoofd 0.825 En hoger
Artistiek Eerste Vanaf 100 pnt.
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Artistiek Ere n.v.t.
Vijfkamp Ere Zie Art. 147
Driekamp Ere Zie Art. 147

U ziet een groot scala aan wedstrijden.
Wilt U hier meer over weten, dan kunt U informatie opvragen bij de
hoofdwedstrijdleider.
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Dat: Er regelmatig foudraals (opbergetuis voor queues) tegen de
behangwand staan of op de tafels liggen. Zij behoren onder de
biljarts! Daar heeft niemand er last van.

Dat: Er dikwijls matige muziek (of helemaal niet ) ten gehore wordt
gebracht en dat het jammer is, daar er per jaar een flink bedrag
voor betaald moet worden! (Stema-rechten).

Dat: Er vooral op de zitplaatsen voor de spelers bij de score-borden
veel tocht ontstaat en het bestuur in het nieuwe seizoen hier
maatregelen voor gaat nemen.

Dat: Er in de bestuurskamer een verwarmd ballenkastje is gekomen
en in het queuen-hok er ook verwarming is gekomen.

Dat: We bijna èèn jaar spelen in het gebouw en het keurig
onderhouden wordt!

Dat: Het OBIS-gevoel terug is, wat blijkt uit de grote belangstelling

die er is voor festiviteiten en toernooien, zoals:
klaverjasdrive en de nieuwjaarsreceptie etc. etc.

Dat: We er aan moeten blijven werken dit zo te houden want
gezelligheid en een goede sportbeleving nuttige zaken zijn…….

Groeten van ons

West-Friese-Kader-Team-Competitie

Het OBIS-C1 kaderteam op de 2e plaats!
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De induviduele resultaten van de deelnemers t.w. Joop Roelands, Jaap Bregman,
George Jacet en Anne Jager aan bovenstaand kaderteamcompetitie zijn ons ontgaan.
Wel is bekend dat het team op de 2e plaats staat genoteerd.
Het team B.C.S. uit Schagen heeft de leiding stevig in handen. Op de 3e plaats staat
Nova Vita uit Alkmaar.
Er is op donderdag 22 februari door ons team gespeld in Warmenhuizen bij de
Liefhebber. Daar wonnen wij met 7-0 en verloren met 5-2. Een goede opsteker voor
de laatste thuiswedstrijd op zaterdag 10 maart.
Wie weet houden we de race om plek èèn nog vol?
De stand per 3 februari 2001 luidt:

Deelnemers punten Deelnemers
punten

1: B.C.S. 62,5-33,5 6: Horna C4 45,5-36,5
2: OBIS 57-41 7: Horna C2 42-42
3: Nova Vita 54-44 8: B.C.W.F. C3 41-57
4: Horna C3 48-36 9: De Liefhebber C1 33-51
5 : B.C.S. C3 57-41 10: Diamonds 1 30-68

Korte beurtenfestival!

In de periode van 15 januari t/m 28 februari hebben spelers van de
woensdagavondgroep bijzondere prestaties geleverd:

Hans Gosselink:
Wint in 8 beurten van Piet Liefting en van George Jacet met een gemiddelde van
13,75 libre!

Sjon v. Duivenvoorde:
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Wint in 8 beurten van Arie Liefting en van John Tiecken, met een gemiddelde van
22,50 kader!

Piet Liefting:
Wint in 7 beurten van John Tiecken met een gemiddelde van 35,71 en van Sjaak Strik
in 6 beurten en een gemiddelde van 43,15!

Jos Scheffer:
Wint in 6 beurten van Hans Gosselink met een gemiddelde van 22,50!

Jaap Bregman:
Wint in 5 beurten van Joop Roelands met een gemiddelde van 27 kader!

Leo Sies:
Wint in 5 beurten van Joop Roelands met een gemiddelde van 26 libre!

Jaap Ripke:
Wint in 4 beurten van Jan Keus met een gemiddelde van 45 kader!

Wie volgt??

Stand Dinsdagavond, bijgewerkt
tot en met 27-2-2001

Naam par
tij

punt car beurt moy
gesp.

moy
te

spln

HS partij
moy

Moy
%

1 Gert Schoehuijs 32 69 1072 734 1,45 1,39 13 2,33 104,7

2 Bert Looyenga 32 64 1775 804 2,2 2,18 18 3,87 101,0

3 Jaap Aardenburg 32 64 1643 781 2,09 2,16 18 3,92 97,2

4 Ben Beentjes 32 63 1204 800 1,5 1,50 11 2,41 100,0

5 Willem Koelman 32 61 1978 766 2,57 2,63 22 4,71 98,0

6 Gerardus Bruins 32 56 560 841 0,66 0,62 6 1,09 106,6

7 Ben Lammers 32 56 1089 833 1,3 1,27 12 3,08 102,5

8 Ben de Ruijter 32 54 1605 755 2,12 2,13 22 4,28 99,6

9 Arie Diemeer 31 53 1256 807 1,55 1,53 11 2,64 101,4

10 Gerard Elst 31 50 1363 764 1,77 1,74 15 3,18 102,2

11 Siem Mol 31 50 1752 779 2,24 2,32 29 4,76 96,7
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12 Henk Lammers 31 50 2656 781 3,39 3,59 26 6,42 94,6

13 Ben Looyenga 32 48 2446 794 3,07 3,31 29 5,62 92,9

14 Piet van de Mey 30 46 2139 692 3,08 3,01 25 4,70 102,5

15 Cor de Heer 31 46 4258 717 5,93 5,96 58 10,40 99,6

16 Frans Nijsen 32 45 761 786 0,96 1,00 9 1,68 96,3

17 Henk Beentjes 32 44 1331 754 1,76 1,89 15 3,00 93,1

18 Sjon Koelman 31 42 2113 750 2,81 2,84 25 4,87 99,0

19 Cees Welp 32 41 1162 814 1,42 1,46 13 2,93 97,4

20 Ed Beentjes 31 39 1567 798 1,95 2,04 13 3,41 96,0

21 Remco Bart 32 39 2767 748 3,69 3,81 27 12,75 97,0

22 Andres Bouhof 25 34 1108 461 2,39 2,89 15 3,16 83,0

23 Banc Koelman 30 31 1091 849 1,28 1,53 14 1,95 83,7

24 Ron de Ruijter 29 27 966 799 1,2 1,21 10 1,80 99,5

25 John Mol 32 23 2706 786 3,43 3,98 48 5,94 86,4

26 Arnon Mantel 32 19 1592 837 1,89 2,22 16 3,50 85,5

27 Rob Adrichem 7 16 642 169 3,79 3,54 30 6,00 107,2

Teamwedstrijden 2001
Team 1 team 2

P. Liefting 250 38/2 J. de Wildt 215 38/2
R. Bart 92 L C. Hummel 95 L
Jh. Mol 92 L H. Lammers 85 L
J. Aardenburg 54 L J. Keus 54 L
E. Beentjes 53 L B. de Ruyter 53 L
B. Koelman 39 L C. Welp 39 L
D. Smit 39 L P. Noordermeer 38 L

Team 3 Team 4

J. Ripke 195 38/2 J. Roelands 175 38/2
W. Burger 100 L P. Visser 100 L
Jh. Tiecken 85 L K. Beentjes 82 L
A. Mantel 54 L B. Looyenga jr. 58 L
H. Welboren 50 L P. Koper 49 L
Ben Beentjes 39 L G.v.Kordenoord 40 L
J. Klingeler 38 L J. Brouwer 36 L
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Team 5 Team 6

G. Jacet 155 38/2 J. Bregman 140 38/2
H. v/d Bent 110 L H. Gosselink 120 L
B. Looyenga sr. 80 L P.vd.Mey 78 L
S. Mol 61 L T.d. Boer 64 L
H. Palm 49 L H. Beentjes 48 L
R. vd. Ham 40 L D. Tiecken 42 L
B. Lammers 35 L F. Nijsen 30 L
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Team 7 Team 8

J. Scheffer 140 38/2 Sj. Strik 135 38/2
P. Beers 130 L C. d. Heer 125 38/2
Banc Beentjes 77 L Sj. Koelman 74 L
W. Koelman 65 L N.d. Groot 67 L
G. Elst 47 L Sj. Reuzenaar 45 L
H. Koper 42 L A. Diemeer 42 L
L. Wezepoel 27 L G. Bruins 21 L

Team9

C. Liefting 135 38/2
A. Jager 130 38/2
J. Limmen 70 L
B. v Harlingen 70 L
M. Smit 44 L
W.v. Tunen 44 L
G. Smit 18 L

Voor de beste 8 tellen eerst de M.P., dan Moy.-stijging.
De beste 6 partijen tellen. Vervangend spelen is 10% meer.
Vervangende partijen als speler 5 niet aanwezig is, dan speelt nr. 4
of nr. 6.
De uitslag invullen op het bord!
b.v.: Team 4 tegen 8: 0-2; dan de partijpunten 6-8. enz.
De tellijsten graag in het ballenkastje deponeren!
Mogen de gelukkigste winnen.

Hfd.W.L. H. Lammers
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Speeldatum

Biljart 1 en 2 Biljart 3 en 4

Dinsdag 17-4 team 1-team 9 team 2-team 8
Woensdag 18-4 team 3-team 7 team 4-team 6
Donderdag 19-4 team 5-team 9 team 1-team 8
Maandag 23-4 team 2-team 7 team 3-team 6
Dinsdag 24-4 team 5-team 8 team 4-team 9
Woensdag 25-4 team 1-team 7 team 2-team 6
Donderdag 26-4 team 4-team5 team 3-team 9
Maandag 30-4 team 1-team 2 team 3-team 5
Dinsdag 1-5 team 4-team 7 team 6-team 8
Woensdag 2-5 team 2-team 9 team 1-team 3
Donderdag 3-5 team 4-team 8 team 5-team 6
Maandag 7-5 team 1-team 6 team 7-team 9
Dinsdag 8-5 team 2-team 5 team 3-team 4
Woensdag 9-5 team 7-team 8 team 6-team 9
Donderdag 10-5 team 1-team 4 team 2-team 3
Maandag 14-5 team 8-team 9 team 5-team 7
Dinsdag 15-5 team 2-team 4 team 1-team 5
Woensdag 16-5 team 3-team 8 team 6-team 7

Attentie:
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Als je door studie, ziekte of een andere duidelijke reden, tijdelijk
moet afhaken, kan je de status “niet-spelend-lid” krijgen.
Dit betekent dat de plaats op de speelavond voor jou beschikbaar
blijft.
Met andere woorden: “Na je afwezigheid heb je het recht om op je
oude plaats terug te komen”!
Echter als je wegens onduidelijke redenen b.v. als je een tijdje geen
zin meer in het biljarten hebt, of zomaar een tijdje nietspelend lid
wilt zijn, heeft het bestuur het recht om de eerst geplaatste op de
wachtlijst jouw plaats in te laten nemen!
Neem hier goede notitie van zodat hierover geen misverstanden kunnen
ontstaan!!!

Het bestuur

Van de redactie,
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Als U vindt dat ons clubblad beter
kan?

Andere informatie, andere indeling,
enz.

Geef dit dan even aan de redactie door.
Wij staan open voor vernieuwingen

en/of verbeteringen!
Het maken van een clubblad kan alleen

slagen met uw hulp, uw verhaal en
met uw inzending!

Hartelijk bedankt voor uw medewerking,

De redactie
Gezegde:

Het is beter je mond te houden en dom te lijken
dan hem te openen en het te bewijzen.

STAND DONDERDAGAVONDGROEP
BIJGEWERKT T/M 1 MAART 2001

GESP H.SERIE. GESP TOT.CA GE.MOY
NR NAAAM  ALG.MOY  H.MOY  PUNT  TOT.BR  PERC.

    
1 J.Reuzenaar 53 1,81 15 2,7 39 78 1647 933 1,76 -3

2 J.Sinnige 44 1,46 12 2,93 41 78 1576 1041 1,51 3

3 C.Mol 69 2,47 20 4,18 39 72 2457 1003 2,44 -1
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4 W.v.Weert 83 3,04 32 4,05 39 71 2886 983 2,93 -4

5 P.v.d.Outenaar 49 1,68 16 2,47 35 70 1100 653 1,68 0

6 R.v.d.Ham 44 1,46 12 2,31 40 68 1538 1023 1,5 3

7 P.Koper 55 1,89 21 3,6 36 67 1787 941 1,89 0

8 M.Smit 53 1,81 20 3,13 39 63 1718 911 1,88 4

9 L.Wezepoel 31 0,93 8 1,55 39 62 966 1040 0,92 -1

10 J.Roekens 69 2,46 23 4,85 36 61 2160 877 2,46 0

11 T.de Boer 70 2,52 24 4,66 37 61 2362 949 2,48 -2

12 P.Noordermeer 43 1,42 15 3,07 39 60 1283 877 1,46 3

13 B.Beentjes 82 3 24 5,64 40 60 2709 908 2,98 -1

14 T.Duivenvoord
e

49 1,68 13 3,26 39 59 1680 1040 1,61 -4

15 N,Mongelluzzi 95 3,49 30 5,75 39 57 3236 930 3,47 -1

16 H.Welboren 56 1,96 20 3,73 39 57 1889 992 1,9 -3

17 J.Burger 58 2,04 16 3,41 39 56 2044 1028 1,98 -3

18 J.Deen 42 1,39 14 3 39 55 1408 1034 1,36 -2

19 W. van Tunen 51 1,75 19 2,83 37 54 1659 979 1,69 -3

20 J.Klingeler 42 1,38 11 2 38 54 1383 1000 1,38 0

21 H.Palm 58 2,02 19 3,05 39 54 1138 588 1,93 -4

22 J.Brouwer 41 1,35 13 2,41 39 53 1270 952 1,33 -1

23 D.Smit 46 1,55 10 2,19 39 51 1523 1122 1,35 -13

24 H.Koper 48 1,62 14 2,28 40 50 1692 1117 1,51 -7

25 P.Sinnige 33 1,03 10 1,5 39 48 1072 1080 0,99 -4

26 J.Schelvis 36 1,15 8 2 39 47 1176 1078 1,09 -5

27 G. Smit 20 0,52 8 1,33 37 46 570 1032 0,55 6

28 J.Wijte 13
7

5,17 75 9,78 38 44 4303 806 5,33 3

29 G.v.Kordenoor
dt

45 1,5 10 2,14 40 44 1525 1064 1,43 -5

30 T.Wouters 52 1,8 14 2,6 37 31 1506 1040 1,44 -20

Gezegde: We hadden het gisteren wel een half uur over je. Dat is
mooi ja, dat is zeker. Maar nog mooier dat we toen

volkomen waren uitgepraat.
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Finale 3e klas bandstoten.

Als 2e kl. Libre-spelertje was ik de laagste speler. De rest was 1e of hfd. en ook nog
kaderspelers.Dus veel hoop had ik niet, maar bandstoten is toch een ander spel.In de
1e ronde tegen N. Sprenkeling, geen schijn van kans. (1,22moy.)
De 2e ronde tegen R. Mooy, zowaar winst. Mijn moy. steeg naar 1,62. In de 3e ronde
wint J. Snel in 21 beurten en mijn moy. ging naar
1,90. De 4e ronde tegen R. Koning, de driebander en weer winst in 21 beurten. Mijn
moy. steeg naar 2.06.
Dat lijkt er een beetje op; zo doorgaan dacht ik, maar toen kwam de zaterdag en dat
ging finaal mis! Tegen J. Levering moest ik winnen om nog kans te maken, maar 3
car. te kort en de kans was weg.
Gezakt naar 2,01 moy. Toen J. Frans, die stond laatste. Dat was dramatisch; 1,13
moy. Ik zakte terug naar 1,84.
Zaterdagavond tegen J. Baas., die nog helemaal niets had laten zien en nog op 1,66
moy. stond, maar tegen mij nog een keer wou vlammen. Met een slotserie van 23 was
hij uit. Mij op 12 car. achterlatend in 15 beurten.
Dat het nog slechter kan bewees R. Mooy tegen N. Sprenkeling:
11 car. in 20 beurten!
De eindstand was:

1 J. Levering 10 M.P. 2,09 MOY.
2 N. Sprenkeling 10 M.P. 2,05 MOY.
3 R. Koning 8 M.P. 2,21 MOY.
4 R. Mooy 8 M.P. 2,16 MOY.
5 J. Snel 8 M.P. 2,06 MOY
6 H. Lammers 6 M.P. 1,75 MOY.
7 J. Baas 4 M.P. 1,91 MOY.
8 J. Frans 2 M.P. 1,93 MOY.

Henk
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Mededeling,

Ons woensdagavondlid Micha Tiecken zal ons de komende 2 ½ jaar niet meer
vergezellen op de woensdagavond.
Woensdag 7 maart j.l. heeft Micha zijn laatste kunstjes op het biljartlaken getoont.
Micha heeft voor 2 ½ jaar getekend voor een militaire verbintenis.
Het eerste half jaar zal hij zijn plichten vervullen in Nederland en de volgende 2 jaar
gaat hij uitdienen in Seedorf in Duitsland.
Hij zal zich trachten te bekwamen op het logistieke vlak.
Dit betekent dat hij voor die periode “niet-spelend-lid” zal zijn.
Omdat 2 ½ jaar een vrij lange tijd is, zal als er een kandidaat is, zijn plaats tijdelijk
opgevuld worden op de woensdagavond.

Via ons clubblad wensen wij Micha veel sukses met zijn uitstapje en zullen hem na 2
½ jaar weer gastvrij ontvangen!!

Jaap Ripke
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Gewestelijke finale 2e klas

In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 Januari speelde ik mijn gewestelijke
finales in Naaldwijk.
Nadat we welkom werden geheten door de organisatie kregen we de eerste ronde te
horen.

In eerste partij moest ik tegen Remco van Luinen. Mijn partij verliep moeizaam
maar ik won hem in 29 beurten. Mijn moyenne was 3,44.

Mijn tweede partij moest ik tegen Ian van Krieken en die had er zin in want hij
maakte de partij uit in 6 beurten.
Ik verloor deze partij met een moyenne van 3,00.

In de derde ronde moest ik het opnemen tegen mij rivaal Peter de Goede. Ook deze
keer kon ik het niet van hem winnen en verloor ik deze partij in19 beurten. Met een
moyenne van 3.36

In de vierde ronde moest ik het opnemen tegen Bram Beemster.
Eindelijk won ik weer een partij en wel met een moyenne van 9,09! Met een serie van
25.

Op zondag moest ik nog drie wedstrijden spelen.
Ik begon deze zondag tegen Danny Molier.
Ook deze partij verloor ik, met een moyenne van 2,54

De 6e ronde moest ik spelen tegen Martin van de Meer.
Ik begon deze partij sterk maar ook deze partij verloor ik met een moyenne van 5.52.
Maar mijn hoogste serie in deze partij was 42.

Mijn allerlaatste partij speelde ik tegen Chris Pronk.Deze partij verloor ik met een
moyenne van 4,31.Mijn hoogste serie was in deze partij 34.

Nadat iedereen klaar was met spelen kregen we de prijsuitreiking.
Ik was 6e geworden met een algemeen moyenne van 4.17 en met mijn hoogste serie
van 42.

Sander Gosselink
O.B.I.S de Magneet

Nationale voorwedstrijden 1e Klas

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 Februari moest ik nationale
voorwedstrijden spelen in Hoorn.
We waren met totaal 5 deelnemers. nl Bram Beemster, Chris Pronk, Peter de Goede,
Shaan Poedai en Sander Gosselink.
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Nadat we hartelijk ontvangen werden hoorde we dat iedereen een ronde vrij was en
dat iedereen twee keer een dubbel partij moest spelen.
Ik moest het als eerste opnemen tegen Shaan Poedai.
De partij werd spannend omdat we telkens gelijk op gingen maar doordat shaan een
goede serie maakte kon ik het niet meer bijhouden en verloor ik de partij toch nog
met 6.94 moyenne.
Mijn tweede partij die ik speelde was tegen Peter de Goede en die verloor ik ook.
Ik verloor deze partij in 14 beurten met 4.57 moyenne.
Mijn derde partij speelde ik tegen Bram Beemster en deze partij had ik mijn 130
caramboles in 9 beurten bij elkaar en met de hoogste serie van 56. Dat was goed voor
een moyenne van 14.44!!
De laatste ronde van deze zaterdag was ik vrij.
Zondag moest ik nog drie partijen spelen namelijk tegen Chris Pronk, en de dubbel
partijen tegen Shaan Poadai en Peter de Goede.
Ik begon goed tegen Chris totdat hij een serie maakte van 42 tegen mij.
Door deze serie moest hij er nog 12 en ik nog 35.
Nadat hij er nog een paar had gemaakt en bij elkaar had gekregen miste hij heel
onverwacht waardoor hij er nog 6 tekort kwam om de partij te winnen.
Ik moest er nog 28 en ik wist dat het moest uitmaken en dat deed ik ook.
Deze partij won ik 19 beurten, met een moyenne van 6.84.
Na deze overwinning moest ik mijn eerste dubbel partij spelen tegen Shaan Poedai en
ik was vast besloten dat ik revanche zou nemen op hem.
Ik won deze partij in 21 beurten, met een moyenne van 6.19 en met mijn hoogst serie
van 65.
Mijn laatste dubbelpartij moest ik het opnemen tegen Peter de Goede waarvan ik ook
de deze keer verloor van hem.
Ik verloor deze partij in 21 beurten met een moyenne van 4.61.

Nadat iedereen klaar was met spelen kregen we de prijsuitreiking.
Ik was derde geworden met 6 punten en met een algemeen moyenne van 6.61

De nationale finale wordt gehouden op 7 en 8 April in Oploo.

Sander Gosselink
O.B.I.S de Magneet
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Stand Vrijdagavond Jeugd 2e groep , bijgewerkt t/m 9-3-2001

Naam Partijen Punten Caram-bo Beurten Moyenne Moyenne Hoogste %Moy
les gespeeld te spelen serie

A. Kuil 9 25 248 262 0,94 0,62 10 151,9

S. Gosselink 7 19 796 118 6,74 2,54 65 265,4

R. Smit 8 14 149 277 0,53 0,50 4 106,6

W. Pettinga 8 13 102 248 0,41 0,35 5 116,1

E. Smit 8 12 189 297 0,63 0,60 5 105,2

D. Ripke 9 12 273 273 1,00 0,88 16 113,1

J. Gosselink 8 11 322 243 1,32 1,25 10

R. Klaver 9 8 291 289 1,00 0,97 21 103,3

A. Backer 6 4 184 191 0,96 1,01 8 94,9

Totaal 36 2554 2198 1,16 65

Vrijdag avond.
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De tot nu toe laatste in de competitie is Andre Backer.
Toch doet hij het niet slecht, want hij speelt nu met een moyenne van 0,96.
Zijn hoogste serie is 8 en zijn hoogste partij moyenne is 1,69.
De nummer 8 van de competitie is Robin Klaver
Hij speelt nu met een moyenne van 1,00.
Robin zijn hoogste partij moyenne is 2,00 en zijn hoogste serie is 21.
De nummer 7 van de competitie, dat is Jeroen, hij speelt nu met een moyenne van
1,35 in de competitie en dat is hoger dan hij vorig seizoen was geëindigd.
Jeroen zijn hoogste serie is 10 en zijn hoogste partij moyenne is 1,67
De nummer 6 is Dennis doet het helemaal niet slecht want hij speelt nu met een
moyenne van precies 1,00 terwijl hij 0,88 moet spelen.
Zijn hoogste serie is 16.
Op nummer 5 hebben onze grote vriend maar in kleine uitvoering: Edwin.
Edwin speelt helemaal niet slecht voor zijn doen want hij speelt met een moyenne van
0,63
En zijn hoogste partij moyenne is 0,87 met de hoogste serie 5
De nummer 4 is Wesley.
Wesley speelt nu met een moyenne van 0,41 en dat is niet slecht als je pas 2
seizoennen een keu in je handen hebt.
Zijn hoogste serie is 5 en met een partijmoyenne van 0,88!
Ga zo door!!!!
Op drie staat Rene, met een moyenne van 0,53
Rene speelt de laatste tijd erg goed dus ik verwacht wel van hem dat het moyenne zal
stijgen.
Zijn hoogste partij moyenne is 0,97 en een hoogste serie van 4.
Op 2 staat Sander met een moyenne van 6,74!
Zijn hoogst serie is 65 en hij heeft het voor elkaar gekregen om een partij te winnen
met een moyenne van 12,77!!!!!
Op 1 staat de onverslagen Andre Kuil met een moyenne van 0,94 terwijl hij vorig
seizoen geëindigd is met een moyenne van 0,62.
Andre zijn hoogste serie is 10 en hij heeft het afgelopen vrijdag voor elkaar gekregen
om zijn partij te winnen met een moyenne van 2,00.
Andre, ga zo door!!

Wedstrijdleider;
Sander Gosselink
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Gezegde:

Een ogenblik van inzicht is vaak meer waard dan de ervaring
van een heel leven.

En plotseling ben je patiënt en zit je in het “Circuit”

Zo`n halve eeuw geleden struinde hij reeds enkele jaren achtereen door de jungel van
Borneo, tegenwoordig Kalimantan geheten, voor karteringswerkzaamheden van de
Topografische Dienst van het K.N.I.L. als Radio-Operator. Toen al het lopen
beoefenenden, want hij had er de benen voor.
In zijn verdere leven zou hij er nog duizenden km`s aan toevoegen, samen met zijn
Marie-Louise. De laatste 7 jaren wel zeer intensief: de Camino de Santiago in 1993
als hoogtepunt, vanaf de franse grens zo`n slordige 800 km. met als afkick de 4-
daagse van Nijmegen. En daarna alle jaren in Frankrijk en/of Spanje zo`n 400 km. In
1999, èèn jaar voor de “fatale”periode liepen wij samen nog de z.g. Ruta de la Plata,
d.i. van Sevilla naar Salamanca, ong. 600 km. Dat alles “sans problèmes”.
Naast het lopen was/is er `n flinke moestuin, waarop alles onbespoten geteeld
werd/wordt, met als gevolg smakelijk en gezond(er) voedsel.
Dit alles opgeteld zou je denken: “die man moet wel goed gezond zijn”. Maar…….
Hij had buiten z`n genen gerekend, blijkt achteraf. Vader en twee zussen waren hem
al voorgegaan: `n tumor op dezelfde plek en op dezelfde leeftijd rond 74 jaar, als dat
geen erfelijkheidskwestie is……….
Vader werd 93, de beide zussen leven nog, 79 en 82 jaar oud!!! Er is dus nog alle
hoop. Bij mij vond de huisarts het na wat vage klachten en na achteaf gezien toch wat
lange tijd nodig voor een onderzoek, dat zou plaatsvinden na onze caravan-reis van `n
maand naar Zuid-Frankrijk met veel zon en veel bewegen aan het strand. Hoe
argeloos ging ik daarna op dat onderzoek af, ik voelde me gezond en was in puike
conditie. Tot het fatale telefoontje kwam: Direkt naar het ziekenhuis en neem je
pyama en tandenborstel maar mee.
Verbijstering en ongeloof overvallen je, want je voelt nog steeds niets, je bent dus
verraderlijk door de vijand beslopen en gepakt.
Om kort te gaan, de operatie verliep voorspoedig, zo ook het herstel in het ziekenhuis,
dank zij mijn goede conditie.
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Na 11 dagen (en een zeer ontmoedigend eindgesprek met de chirurg), mocht ik naar
huis. De klap kwam kei-hard aan, maar toch moet je voort, trachten er boven op te
komen en, heel misschien, wel weer de "oude worden".
En dan de steun die je ondervindt van familie en kennissen, o zo belangrijk voor het
herstel, al die bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoekjes: hartverwarmend.
In het ziekenhuis kwamen ze reeds van OBIS: Dirk en Nico van het recratie-team,
Paul namens het besstuur, W. Leider Jaap van de donderdagavond, allen vol ongeloof
omtrent wat mij was overkomen.
Eenmaal thuis waren er ook momenten om niet te vergeten:
George die op z`n fietsie vanuit Limmen ons een prachtige bos lelies bracht. Gerard,
die namens Tafeltje Dekje bloemen en dank overbracht wegens bewezen diensten
gedurende 16 jaar rondbrengen. De beide Japen, wedstrijdleiders, ben ik ook veel
dank verschuldigd voor hun hulp, waardoor ik na de partijen weer bijtijds huiwaarts
kon. En dan Willem v. W. die op de eerste donderdag dat ik met Marie-louise op de
club was, gehuldigd werd wegens 25 jaar lid en spontaan zijn ontvangen boeket naar
mij bracht.
Vragen jullie mij hoe sta je er nu voor, dan moet ik het antwoord nog schuldig
blijven, want na `n half jaar Chemo Plus 5 maanden moerman-diëet weet ik nog
steeds niet wat dat alles in m`n lijf aangericht heeft. Het kan dus met deze
verradelijke ziekte nog alle kanten op, alhoewel ik optimistisch probeer te blijven.
Over 10 dagen zal de oncoloog mij/ons dat gaan vertellen en tot dan blijft het een
onzekere en spannende toestand.
Ik eindig met, ook namens Marie-Louise, jullie allen nogmaals te danken voor de
betoonde betrokkenheid en blijken van medeleven gedurende het eerste half jaar van
mijn ziekte en ik blijf me zowel op de Recreatie als op de Donderdagavond, koesteren
in de gezellige biljartsfeer en ook de hulp die ik daar altijd ondervind.

Groetend,
Piet Noordermeer.
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Mededeling:

De vrijdagmiddaggroep heeft de competitie erop zitten en zal medio september
weer starten.
Dit houdt in dat op de vrijdagmiddag de 4 biljarttafels beschikbaar zijn om vrij
op te spelen en te trainen !!

Het bestuur
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Van het bestuur………..

Traditiegetrouw wordt de jaarvergadering van OBIS in september gehouden.
Het nieuwe seizoen 2001-2002 is halverwege augustus van start gegaan.
Regelmatig gebeurt het dat besluiten worden genomen, die voor het nieuwe
seizoen gelden.
Om tijdig op situaties in te kunnen spelen is het gewenst de jaarvergadering voortaan
voor het nieuwe seizoen te houden. Noteert u alvast in uw agenda:

Jaarvergadering maandag 18 juni 2001, aanvang 20,00 uur in het
clubgebouw.

Naast de vaste agendapunten zullen aan de orde komen regelmentswijziging,
consequenties voor OBIS bij invoering van de Euro per 1 januari 2002 v.v.
consumptiekaarten, prijslijst, aanpassing biljartklokken etcetera.
Het bestuur is zich over deze zaken aan het voorbereiden. Vooral de consequenties
vanwegen de invoering van de euro vergt enigen deskundigheid.
Suggesties, voorstellen e.d. van de leden stelt het bestuur bijzonder o prijs. Met
vereende krachten de Eurotoekomst tegemoet.
Leg uw suggesties voor aan het bestuur zowel mondeling als schriftelijk.
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De actuele stand van de woensdagavond en de
maandagmiddaggroep kunt u op het publicatiebord lezen!
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Heeft U dit blad gelezen?
En las U alles goed?

Zag U de advertenties?
Dan weet U waar U kopen moet.

Want al onze adverteerders,
`t Is goed dat U dit weet,
mogen terdege merken,
dat U hen niet vergeet!!!


