Kopij voor het volgend clubblad kan tot 16 januari 2002 ingeleverd worden.

Clubblad OBIS --- de Magneet
1

Kopij voor het volgend clubblad kan tot 16 januari 2002 ingeleverd worden.

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
Wim
: 0251-239672
Vice-voorzitterA Jager
Secretaris:
Anne
: 0251-245292
Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers
Henk
: 0251-232838
Hoofd JeugdzakenJ. Ripke
Penningmeester:
Jaap
: 0251-249031
Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser
Paul
Barbeheer:
N. de Groot
Nico
: 0251-258441
Red. clubblad; P.R.:
G. Jacet
George
: 072-5053603

Nielenplein 24-28
1961 NV Heemskerk
Breedweerlaan 96
1963 BP Heemskerk
Rijksstraatweg 167
1969 LE Heemskerk
Ln. der Mensenrechten 8
1945 ET Beverwijk
Zevenhoeven 105
1963 SE Heemskerk
Communicatieweg 13
1967 PR Heemskerk
Willemshoeve 1
1906 CZ Limmen

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter:
Jeroen Gosselingk Secretaris: Dennis Ripke
2e Voorzitter :
Robin Klaver
2e Secretaris: Robin Klaver
Wedstrijdleider:
Sander Gosselink
Begeleiders/trainers:
Jaap Bregman, Leon Wezepoel, Nico Mogelluzzi
Jan Keus en Piet Liefting.
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Colofon
Dit blad is een uitgave van de biljartvereniging OBIS-de Magneet en is er om leden
en belangstellenden te informeren over actuele ontwikkelingen en activiteiten.
Het blad verschijnt 5 keer per jaar en wordt gratis aangeboden aan de leden en
sponsors van de vereniging.

Redactieadres:
Kerkweg 64A 1961 JE Heemskerk
Tel.: 0251-243458

Redactie en vormgeving:
George Jacet Willemshoeve 1 1906 CZ Limmen
Joop Roelands G. van IJsselsteinlaan 24 1934 GN Egmond a/d Hoef

Druk:
REPRO-afdeling Castricum
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Beste clubgenoten,
Helaas hebben wij in de tweede week van september afscheid moeten
nemen van Piet Noordermeer. Wij wensen zijn vrouw Marie Louise en
kinderen veel sterkte toe. Piet was een fijn persoon en heeft ook het nodige
voor de vereniging gedaan, we zullen hem missen.
Inmiddels draait het seizoen 2001-2002 alweer op volle toeren.

De clubkampioenschappen speelden we dit jaar bij extreem hoge
temperaturen. Extra ventilatoren moesten enige verkoeling
brengen.De finalepartij tussen Jaap Ripke en Ben Lammers werd
toch nog spannend. Maar Ben kon de extra druk van een oude rot in
het vak niet meer aan en moest in Jaap toch zijn meerdere erkennen.
Jaap namens bestuur van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap.
Ook de beste acht finale is verspeeld en het was een gezellig en sportief
gebeuren.Op zondag 23 september eindigde maar liefst
3 x een Ben op de plaatsen 1,2, en 3. Ben Lammers dacht
wat mij bij de clubkampioenschappen is overkomen, maak ik nu goed.
Hij plaatste zich als eerste en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.
Ben, namens bestuur en leden gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.
Verder staan wij voor een druk seizoen.
Velen van jullie zullen voorwedstrijden spelen, en als er leden zijn die zich
voor een of andere finale plaatsen zullen wij daar graag bij aanwezig zijn.
Wij wensen alle deelnemers veel succes en biljartplezier toe.
BESTUURSNIEUWS
*Riet en Anne Jager waren in september 40 jaar getrouwd
vierden dit op gepaste manier. Bestuur en leden wensen dit
echtpaar nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.
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*Op de woensdagmiddag draaien de recreatie teams onder
leiding van Toon de Boer en Henk Lammers volop.
Als bestuur wensen wij Toon en Henk veel succes en hopen dat
zij op veel animo kunnen rekenen.
Als laatste willen wij als bestuur iedereen veel biljartplezier wensen en
hopelijk zien wij elkaar op de klaverjasavond.
P.S. denk er even aan om de contributie op tijd te voldoen.
De voorzitter,
W. Koelman
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Beste leden,
Op de jaarvergadering van 18 juni 2001 is besloten om het
boekjaar op 31 december af te sluiten. Dit betekent dat wij
vanaf 1 januari 2002 gaan starten met een nieuw boekjaar
en een nieuwe munt.
Het is dan ook vanaf 1 januari 2002 niet meer mogelijk om
bij O.B.I.S met guldens te betalen.

Overzicht contributie van 1 januari
t/m 31 december 2002
200 gulden voor Obis leden wordt

€ 91,00

100 gulden voor niet spelende leden wordt

€ 45,50

100 gulden voor Magneet leden wordt

€ 45,50

100 gulden voor de Recreanten wordt

€ 45,50

50 gulden voor Obis/recreanten wordt

€ 22,75

100 gulden kadergroep niet OBIS-leden wordt

€ 45,50

50 gulden kadergroep OBIS-leden wordt

€ 22,75

Inschrijfgeld deelname PK-nationaal
Per spelsoort
Inschrijfgeld deelname PK-district
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Per spelsoort
Inschrijfgeld deelname P.K. jeugd
Per spelsoort
Inschrijfgeld nieuwe OBIS-leden
Eenmalig
Inschrijfgeld nieuwe recreatieleden
Eenmalig
Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden
Eenmalig

€ 7,00
€ 3,50
€ 4,55
€ 2,30
€ 2,30

Ik verzoek u dan ook vriendelijk om de contributie van het
nieuwe boekjaar voor 1 februari over te maken.
De mogelijkheid bestaat om de contributie in tweeën te
betalen.
Dan betaalt u voor 1 februari de eerste helft en voor 1 juli
de tweede helft van de door u te betalen contributie.
De inschrijfkosten PK's voor het seizoen 2002 / 2003
volgens bovenstaande tabel hoeft u pas in augustus bij
inschrijving over te maken op :
Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro
: 2210448
t.n.v. OBIS te Heemskerk
Met vriendelijke groeten,
Penningmeester O.B.I.S. Jaap & Greet
Soms vraag ik me gewoon af:

Houden ze op een theefabriek koffiepauze?
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Competitie
Subtitel
Discipline

dinsdag seizoen 2001-2002
dinsdagavond club
Libre klein

Periode
Datum
30 okt

Stand
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam
Part. Pnt
Koelman, J
15
32
Ruijter de, B 14
30
Beentjes, B
15
30
Lammers, B 14
28
Mol, S
14
28
Beentjes, K
15
26
Diemeer, A
15
25
Bouhof, A
13
24
Beentjes, H
14
24
Beentjes, E
15
23
Elst, G
15
23
Looijenga, B 14
22
Mantel, A
15
22
Mol, J
15
21
Schoehuijs, G 14
21
Lammers, H 14
21
Meij v d, P
12
20
Bruins, G
13
19
Looijenga, B 14
19
Bart, R
15
19
Koelman, B
14
18
Koelman, W
15
18
Adrichem, R 14
18
Ruijter de, R 13
16
Aardenburg, J 13
16
Welp, C
15
16
Heer de, C
14
15
Nijssen, F
15
13

Car
858
667
492
449
661
1006
489
647
522
612
580
840
603
1020
435
899
732
240
571
932
405
742
885
302
519
425
799
299

8

Brt
268
253
291
280
267
306
297
260
302
317
326
248
294
259
306
283
236
301
268
300
294
307
287
242
260
332
290
322

Moy
3,20
2,63
1,69
1,60
2,47
3,28
1,64
2,48
1,72
1,93
1,77
3,38
2,05
3,93
1,42
3,17
3,10
0,79
2,13
3,10
1,37
2,41
3,08
1,24
1,99
1,28
2,75
0,92

HS
30
22
11
12
20
24
14
17
13
13
15
34
15
33
11
23
21
5
23
27
11
19
29
8
15
10
19
6

P.moy
7,87
4,00
2,84
2,61
5,55
4,05
2,53
4,90
3,15
2,87
4,09
6,80
3,13
6,30
2,40
4,81
4,46
1,31
3,64
5,78
2,06
5,27
4,62
2,06
3,76
2,05
4,78
1,58
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Competitie
Subtitel
Discipline
Pos Naam
1
Jager, A
2
Veldt, V
3
Limmen, J
4
Liefting, P
5
Gosselink, S
6
Tiecken, D
7
Roelands, J
8
Bregman, J
9
Keus, J
10
Strik, S
11
Harlingen van, B
12
Bent van de, H
13
Groot de, N
14
Burger, W
15
Hummel, C
16
Klaver, M
17
Ripke, J
18
Tiecken, J
19
Liefting, C
20
Sinkeldam, F
21
Wildt de, J
22
Scheffer, J
23
Jacet, G
24
Beentjes, J
25
Beers, P
26
Visser, P
27
Gosselink, H
28
Sies, L
29
Smit, H

woensdag seizoen 2001-2002
woensdagavond club
Libre klein
Part. Pnt Car Brt Moy
9
21 1203 154 7,81
8
19 1293 104 12,43
10
19 443 186 2,38
10
19 2381 120 19,84
9
18 873 144 6,06
9
17 330 198 1,66
11
17 1514 167 9,06
10
17 1140 187 6,09
9
16 432 175 2,46
8
14 938 139 6,74
11
14 436 195 2,23
11
14 992 212 4,67
8
13 473 124 3,81
9
13 837 187 4,47
7
12 597 114 5,23
8
12 344 149 2,30
9
12 1359 140 9,70
8
11 592 177 3,34
9
10 1056 165 6,40
9
10 1145 180 6,36
4
9
733 29 25,27
6
9
742 95
7,81
7
7 1034 159 6,50
8
7 1292 90 14,35
5
7
509 94
5,41
8
3
583 153 3,81
3
2
257 63
4,07
7
2
640 133 4,81
2
0
320 43
7,44
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Periode
Datum
31 okt
HS P.moy
49
10,00
81
22,50
23
5,00
145
41,66
61
12,22
9
2,35
53
13,33
39
11,81
16
4,16
55
10,83
16
3,43
35
8,07
27
5,00
27
6,47
45
7,14
9
3,12
81
12,85
21
5,62
40
8,66
57
8,82
105
40,00
46
13,50
50
9,41
142
25,00
36
8,12
26
4,16
23
4,78
36
5,65
70
0,00
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Competitie

donderdag seizoen 2001-2002

Periode

Subtitel

donderdagavond club

Datum

Discipline

Libre klein

30 okt

Pos Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Smit, D
Weert van, W
Duivenvoord, T
Roekens, J
Sinnige, J
Deen, J
Smit, M
Boer de, T
Koper, H
Smit, G
Mongelluzzi, N
Palm, H
Welboren, H
Koper, P
Wijte, J
Wouters, T
Karsten, P
Klingeler, J
Burger, J
Sinnige, P
Tunen van, W
Ruijter de, P
Mol, C
Ham v d, R
Reuzenaar, S
Kordenoordt, G
Wezepoel, L
Hageman, J
Limmen, K
Jorritsma, S

Part. Pnt
12
10
10
12
12
13
11
10
11
12
10
11
11
12
10
10
12
7
12
11
10
10
9
10
11
8
10
5
10
8

27
23
22
22
22
22
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
10
9
8
8
6
2

Car

Brt

Moy

HS

P.moy

467
779
460
765
522
493
539
641
453
214
933
518
505
600
1208
383
487
268
603
302
440
335
571
387
453
291
264
176
313
250

286
246
258
302
363
390
256
275
326
343
250
276
274
335
211
244
348
177
312
315
248
267
258
296
299
223
266
150
304
248

1,63
3,16
1,78
2,53
1,43
1,26
2,10
2,33
1,38
0,62
3,73
1,87
1,84
1,79
5,72
1,56
1,39
1,51
1,93
0,95
1,77
1,25
2,21
1,30
1,51
1,30
0,99
1,17
1,02
1,00

10
24
11
16
12
11
22
15
11
6
32
16
16
12
51
13
10
11
15
7
11
11
14
13
14
10
9
8
7
9

2,62
4,15
2,33
4,66
3,06
1,55
3,05
3,33
1,95
1,10
5,05
2,75
2,66
2,54
10,84
3,14
2,18
2,38
3,00
1,65
3,05
1,53
4,05
2,25
2,42
2,00
1,33
1,54
1,15
1,36
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Noteert u dit even in uw agenda!
Als u het gemakkelijker vindt kopij naar mij te
E-Mailen kan dat naar mijn nieuwe E-Mailadres:
jacetwillemshoeve@hetnet.nl
Doen hè !!!!!!!!!!
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In Memoriam Piet Noordermeer
En plotseling ben je patiënt en zit je in het "Circuit" zo liet Piet ons via
het clubblad van april van het voorjaar weten. Piet was na een zware
operatie(verwijdering van een kwaadaardig gezwel) weer thuis en was
gematigd optimistisch over het herstel van zijn ernstige ziekte. Na een
vrij redelijke periode (Piet heeft nog meegedaan in de teamcompetitie
en de start van het nieuwe seizoen) ging het plotseling bergafwaarts. Op
9 september moest Piet de strijd opgeven. Een beminnelijke en sportieve
biljartvriend is ons ontvallen in de leeftijd van 75 jaar.
Piet werd in 1984 lid van OBIS, voor wie hij zich jaren verdienstelijk
maakte door wekelijks de totoformulieren te verzorgen.Op de
clubavonden was Piet een gezien persoon, gedroeg zich sportief ook na
een verliespartij en telde de partijen met plezier. Op dat punt een
voorbeeld voor vele biljarters.
In de Mariakerk hebben wij tijdens de Avondwake voorgoed afscheid
van Piet genomen. Han Koper droeg een aangrijpend gedicht voor,
waarna Jaap Wijte mede namens de donderdagavondleden in passende
woorden over de biljarter en mens Piet Noordermeer sprak. De volgende
dag werd Piet naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats “Eikenhof”
gebracht. In de aula nam ons ere-lid Jaap Bregman namens OBIS op
waardige wijze afscheid.Diens toespraak eindigde met de woorden
"Cher ami, reposez en paix"
Piet laat een verdrietige vrouw Marie Louise , zijn kinderen en
kleinkinderen achter. Ook bij OBIS stemt zijn overlijden tot een gevoel
van droefenis.
Wij wensen Marie Louise, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het
verwerken van het verlies van haar dierbare man, hun vader en opa.
Het bestuur en leden van OBIS

13

Kopij voor het volgend clubblad kan tot 16 januari 2002 ingeleverd worden.

Heren wedstrijdleiders,
Als u van plan bent om een spelletjesavond te organiseren, zou u dan zo
vriendelijk willen zijn om dit vòòr het einde van dit jaar te doen!!
Begin volgend jaar (Januari 2002) komen er nieuwe lakens op de biljarts en
het zou hardstikke zonde zijn om daar gelijk spelletjes op te gaan spelen.
Bedankt voor uw medewerking in deze.

Het bestuur

Beste clubleden,
Wilt u via het publicatiebord iets verkopen/aanbieden enz., dan moet u
daarvoor een aanvraag indienen bij het bestuur.
Deze maatregel is door het bestuur genomen om het publicatiebord zo
ordelijk mogelijk te houden. Het bestuur zal er ook op toezien dat het
publicatiebord `up to date` blijft.
Dit geldt ook voor aanbiedingen/advertenties in het clubblad!
Tevens zou het bestuur u willen vragen niet zomaar spullen in de
bestuurskamer te leggen. Soms liggen er spullen die niet thuis te brengen
zijn. U dient het bestuur daarvan op de hoogte te brengen!

Het bestuur
DRUK,DRUK,DRUK.
Een echtpaar waartussen de liefde wel wat bekoeld was, vroeg advies aan een
relatietherapeut. Na enkele sessies die niet veel succes hadden, nam de therapeut de
vrouw opeens in de armen en kuste haar. "Kijk," zei de therapeut tegen de man, "dit is
wat uw vrouw nodig heeft en wel op maandag, donderdag en zaterdag".
De man: 'Ik heb het zo druk, meneer. Op maandag en zaterdag kan ik haar hier wel
afzetten, als u haar daarna naar huis brengt, maar op donderdag dan kan ik niet want
dan moet ik zingen!"

14

Kopij voor het volgend clubblad kan tot 16 januari 2002 ingeleverd worden.

Pieter Adrichem

Van een kleine biljarter naar een
groot talent……

Of: Van een klein talent naar een
groot biljarter???
15
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kijk. Als ik aan OBIS denk, dan
denk ik en velen met mij, al gauw
aan Pieter. Voor mij was Pieter
`OBIS`.
Met deze achtergrond leek het
mij leuk om eens met hem van
gedachten te wisselen over zijn
biljartcarriëre.
Hoewel Pieter `voorlopig` een
punt achter zijn biljartcarriëre
heeft gezet, vroeg ik hem toch
mee te willen werken aan een
interview voor ons clubblad.
Immers, zijn antwoord kon
definitief nee zijn; (niets meer
met biljarten te maken willen
hebben); of……… zou de deur
toch nog op een klein kiertje
staan?. Gelukkig het laatste en ik
maakte gelijk een afspraak om
eens bij hem langs te gaan.

Toen

ik (George) begon met
biljarten was ik 39 jaar en werd
lid van OBIS. Pieter Adrichem
speelde in die tijd al topbiljart. Ik
vond het fantastisch die man te
zien biljarten. Ik dacht: `als ik
goed ga trainen`, (ik speelde toen
net èèn gemiddeld) dan zal ik in
de toekomst ook wel zo goed
kunnen biljarten.
Al gauw bleek het een utopie
voor mij te zijn en moest
genoegen nemen met een “flink
aantal” klassen lager. Een keer
heb ik tegen Pieter gespeeld (ik
geloof het knock-outtoernooi), hij
bandstoten en ik libre. Ondanks
mijn vastberadenheid van hem te
winnen, had ik geen schijn van
kans. Hierdoor steeg mijn
bewondering voor zijn biljartspel
nog sneller en heb hem toen vele
malen wedstrijden zien spelen
zelfs

een keer in het oosten van ons
land. Jammer dat die tijd een
vervlogen tijd is, een tijd waar ik
overigens met plezier op terug
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Clubblad 21 november 2001
Alvorens met het interview te beginnen zal ik, voor degenen die Pieter niet zo goed
kennen, hem eerst aan u voorstellen.
Zijn naam is Pieter Adrichem. Hij is geboren op 18 juli 1958.
Gehuwd met Hildegard (zij is de dochter van Jaap Wijte)
Pieter is werkzaam als controller bij de ING-bank (al 23 jaar).
Hildegard en Pieter hebben 3 kinderen: Mike 11 , Danny 10 en Mandy 8 jaar.

Pieter is de zoon van Piet Adrichem, de keuen- reparateur. U weet wel, waar
je zo ongeveer met een kop soep weg gaat als je een keu laat repareren.
Mijn eerste vraag was:
Hoe gaat het met je?
Heel goed! Prima!
Hoe vul je je tijd tegenwoordig in? Heb je nu een andere hobby?

Gitaar. Ik speel tegenwoordig gitaar, heel leuk om te doen. Mijn gitaarleraar
zei: `je hebt geen goede pols`. Onvoorstelbaar als je altijd met zo`n soepele
pols hebt gebiljart. In de weekeinden ga ik lekker met de jongens naar het
voetbal, daar geniet ik erg van. Heerlijk!
Heb je nooit spijt gehad van je beslissing om met het biljarten te
stoppen?
Nee, eerlijk gezegd nog geen enkele seconde. Tot op dit moment natuurlijk he ?!!!
Ik ben bij je gekomen om eens terug te blikken op je biljartcarriëre. Hoe
ontstond de interesse voor het biljart en hoeveel jaar was je toen?
Ik was 8 jaar toen ik een beetje begon te biljarten op het biljart van mijn vader. Dat
biljart stond op zolder. Ik zat toen op voetbal en af en toe speelde ik op dat biljart. Op
mijn 11e jaar kreeg ik last van een voetbalknietje en ben toen lid geworden van De
Magneet.
Ik speeldetoen voorwedstrijden 5e kl., gelijk naar de 4e kl. en door naar de 3e in
Amersfoort. Ik werd toen Nederlands Kampioen met 3,78.
Het jaar daarop plaatste ik me weer voor de finale van het Ned. Kampioenschap, maar
nu de 2e klasse. De moyennegrens was 4,50 en ik moest 150 caramboles maken. De 2e
partij maakte ik toen uit in 6 beurten, oftewel 25 gemiddeld! Van de bondsofficial
moest ik me toen terug trekken omdat ik veel te hoog speelde. Mijn vader was het
daar niet mee eens en hij gaf de doorslag dat ik toch verder mocht spelen. Gelukkig
verloor ik de 3e partij. Dat had weer een gevolg dat ik volgens enkele bewust aan het
drukken was. Als jong binkie wist ik niet eens wat drukken was! Ondanks alles werd
ik toch Nederlands Kampioen met 9,54 gemiddeld. Toen ik 15 jaar was speelde ik
ong. 20 gemiddeld.
Van de Belg Schrauwen kreeg ik toen – via het Leo van de Karfonds - biljartles en ik
weet nog goed dat ik na èèn les, in een jeugdtoernooi in Waalwijk, met een
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gemiddelde van 108,64 speelde! De man had me alleen iets uitgelegd over afstoten en
het wierp direct zijn vruchten af ! Ja, toen wilde ik bij de jeugd weg en met
dispensatie mocht ik naar OBIS bij de senioren op de maandagavond. Daar kon ik
nog wat leren van mannen als Jaap Bregman, Jan de Wildt, Nic Tuyn jr. en sr. en Jaap
Dekker.
Ook moest ik toen eigenlijk uitkijken naar de grote tafel, iets wat OBIS niet rijk was.
De oplossing werd gevonden door Jan de Wildt en John van Duivenvoorde: èèn keer
in de week namen ze me mee naar de biljartlocatie van Piet Dekker in Alkmaar. Dat
was echt nodig voor de wedstrijden op de grote tafel. Ik ben ze daar nog dankbaar
voor en besefte eigenlijk veel later pas wat voor een opoffering ze elke week moesten
getroosten om telkens met dat apie naar Alkmaar te gaan. Ik was 15 jaar jong toen.
De grens om ereklasser te worden was toen 30 in de spelsoort 47/2 en laat ik nou
promoveren met 30,01!!!
Ik werd door de jaren heen ereklasser in de spelsoorten libre, bandstoten, en het
kader. Later had ik zelf een groot biljart thuis. Voor de gezelligheid kon ik natuurlijk
wel bij OBIS blijven, maar ik had er meer aan om mij thuis voor te bereiden op de
grote tafel.
Ik heb 8 ereklastitels en als klap op de vuurpijl werd ik in 1994 nog Europees
kampioen 47/2! (dit was een setsysteem).
Tussendoor had ik nog vele nationale titels in onderliggende klassen behaald,
tournooien gewonnen etc.etc, maar dat is teveel om op te noemen. Een blijft mij
echter altijd bij en dat was de titel hoofdklasse 57/2 NK met een moyenne van 98,- !
(op 250 caramboles)
Je hebt natuurlijk ook les gehad; van wie was dat?
De eerste les heb ik van mijn vader gehad. Daar heb ik de grondbeginselen van
geleerd. Hij was toen een gerenomeerd biljarter in de Zaanstreek, een extraklasser bij
biljartvereniging de Zon. Als mijn vader aan het trainen was op zolder dan hoorde ik
vanuit mijn slaapkamer de caramboles en telde dan voor mijzelf het aantal. De
interesse was er toen al. Ook heb ik later een paar lessen van Piet Liefting gehad,
maar ik begreep niet wat hij bedoelde. Ik moest toen een klik horen van Piet; ik
hoorde telkens een klik, maar jullie kennen Piet allemaal een beetje; het was geen
goede klik ! Ik hoorde het verschil echt niet! Het bleek later dat ik met mijn keu door
de bal heen moest. Na jaren begreep ik pas wat ie bedoelde. Daarna heb ik ongeveer 6
jaar les gehad van Schrauwen.
Wie was jouw grote voorbeeld?

Mijn vader was voor mij natuurlijk als kind een voorbeeld. Hij heeft me
geïnspireerd om te winnen. Eigenlijk had ik niet iemand waar ik naar uitkeek.
Jos Bongers, daar had ik veel bewondering voor. Deze man speelde in zo`n
prachtig cadans cader 47/2, een lust voor het oog. Net als Vultink eigenlijk.
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Je was een snelle speler, voor de toeschouwer mooi om te zien. Ging het
door die snelheid ook wel eens te gauw mis?
Natuurlijk. Ik ben een gevoelsbiljarter, ik wist gelijk hoe hard of hoe zacht ik moest
spelen. Ik genoot ervan om de biljarter op de andere tafel in te halen. Het ging
natuurlijk wel eens fout door mijn snelheid en daar leerde ik ook weer van b.v. om
even tijd te nemen om te krijten. Ik heb wel eens tegen Tillemans gezegd: “Je jaagt
het publiek weg met dat trage spel, dat je niet onder het biljart ga kijken of ze nog
kunnen klossen !”. Jan de Wildt heeft wel eens over mij gezegd: “Als hij niet draaft,
speelt hij niet goed, Chieltje moet draven”!
Je hebt vroeger ook veel les gegeven? Aan wie? Was daar talent bij?

Ja, een heleboel. Jaap v.d. Kolk, Ruud Fresen, Nico Klaassen, Karel Bakker,
Edwin vd. Waard, de broertjes Guldenmond, Marcel Versluis om er maar een
aantal te noemen. Marcel was het grootste talent. Het was jammer dat hij er
met de lessen soms met de pet naar gooide en dat hij niet de juiste topsportinstelling had. Hij had een hele grote biljarter geworden. Jammer!
Trainen heb je natuurlijk veel gedaan. Hoeveel uren was dat in je
toptijd. Trainde je veel alleen, of had je altijd een trainingsmaatje?

Ja, veel getraind. In principe minder dan andere, ik had niet zoveel
trainingsuren nodig. Voor een toernooi trainde ik 1 à 1,5 uur per dag, maar
was het gauw zat. Ongeveer 3 jaar heb ik met Freek Ottenhof getraind, dat was
een avond in de week. De rest altijd alleen. Iedere keer zocht ik de uitdaging
en probeerde ik de ballen op de lijn te krijgen, wat heel belangrijk was voor
het kader 47/2. Daar moest ik de caramboles nl. maken en de posities
uitbuiten!
Deed je ook aan conditietraining? Kan je het gebruik van doping
voorstellen? Een Japanner is daar een keer op betrapt!
Ik deed nooit aan conditietraining. Tot mijn 18e jaar heb ik zaalvoetbal gespeeld. Ik
kon goed voetballen. Als ik na het sporten ging biljarten, kon ik geen bal maken. Nee,
geen conditietraining!
(ik heb toch nog steeds een goddelijk lijf ????) Doping
heeft alleen nut voor een krachtsinspanning. Biljarten is
geen krachtsinspanning, het is geen zwaar werk, het is
een enorme concentratiesport.
Hebben de zenuwen je wel eens de das om
gedaan, of was je ogenschijnlijk een koele
kikker?
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Zenuwen had ik wel. Ik had momenten dat ik met een pique mijn hand niet op het
biljart kon houden. Dat kwam alleen omdat je favoriet bent, dat geeft spanning.
Gelukkig had ik dat alleen met de eerste 10 puntjes en daarna viel dat weg. Spanning
had ik natuurlijk met het Europees Kampioenschap. Vooral de laatste carambole.
Deze moest hèèl dun gespeeld worden en ik kon er ook niet zo goed bij. Ik stootte af
en dacht: “Die is te dik en mis”. Laat hij nou op z`n reet af raak zijn! Ja, en dan komt
de ontlading. Ik leek misschien een koele kikker, maar was het niet altijd.
In Duitsland heb je ook gespeeld; hoe kijk je daar op terug?

Ja, dat was de competitie waar je wat geld kon
verdienen. Het eerst jaar ging ik daar heen voor fl. 75,per potje, buiten het reisgeld om. Toen ze zagen dat ik
aardig kon biljarten ging dat wat omhoog. De hele
Europese top speelde daar. Ceulemans, Dieles,
Zenckner, Grethen, Caudron, Bongers……….Alles! Het
mooiste was dat ik daar nooit verloor omdat ik mij
enorm oppepte. Of ik nou won in 5 of in 30 beurten,
maakten de Duitsers niet uit. Als ik
maar won, dat vonden ze prachtig.
Verbazing alom !!!!
Je hebt in verschillende teams gespeeld. Welke was de gezelligste?
Met vlag en wimpel moet ik het gouden kaderteam dan noemen: met Jan de Wildt en
Gren Nooteboom. Dat was hèt kaderteam, hèt superteam. We kwamen de
biljartlocatie binnen met een stormram. Prachtig! Iedereen moest zijn handtekening
zetten, Ceulemans, Vulktink, supporters, werkelijk iedereen! Zelfs uitslagen staan
erop en waar we ook kwamen, dat ding ging mee. We stonden erom bekend! Een
supertijd!!!!!!!!!!!
Heb je wel eens iets bijzonders, iets vreemds op de biljarttafel
meegemaakt? Heb je een leuke anekdote?
Ja, brand in de keuken van een locatie in Hapert, ballen afgetekend en de partijen
werden stil gelegd. En ja het gebeurde ook in Hapert. Wat me nu tebinnen schiet is
wel leuk. In Hapert, in de finale tegen Henry Tilleman (dit was echt een koele
kikker), had ik 6 partijen gewonnen en moest alleen nog de finalepartij spelen. De
hele zondagochtend had ik zitten dubben of ik zelf zou beginnen of de acquitstoot
weg zou geven. Op dat niveau is het ongebruikelijk om de ander te laten beginnen. Ik
ging nog even naar het toilet en wie staat er naast mij? Juist, Jan de Wildt! En wat
denk je wat hij zei?……. “Zeg, uhh….Chielemans, j je b begint niet, he, je begint
niet ”!!!!!!!!!! Hoe weet je dat ik daarmee zit, vroeg ik hem? “J je
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b begint niet”!!!!!!!!! Ik liet op Jan z`n advies Tillemans beginnen. Tillemans begon
dus en wat nooit gebeurde, gebeurde toen: Een klos……. Het was toen mijn beurt en
het liep op rolletjes in de eerste beurt. Ik moest er nog 5 van de 400 caramboles toen
plots vanuit de zaal klonk: “J je bent de b beste, Chiel”! Ik maakte de partij wel in
èèn beurt uit. Prachtig! Dat vergeet ik nooit.
Als je terug kijkt op je lange biljartcarriëre en je het over mocht doen,
zou je dan nu weer hetzelfde gedaan hebben?

Ik denk het wel. Ik weet het niet. Ja, ik zou het absoluut overdoen. Maar
waarom ik zo twijfel; ik vind het jammer dat deze sport zo enorm
ondergewaardeerd wordt. Niet alleen in financiële zin, doch ook door het
publiek, de media. Het is gewoonweg treurig als je ziet hoe weinig aandacht
de biljartsport krijgt.
Je hebt gekozen voor je gezin boven het biljarten; ik vind dat logisch.
Hoe waren in het algemeen de reacties op deze beslissing?

De reacties waren heel verschillend. Van onverstandig tot verstandig en van
onbegrijpelijk tot begrijpelijk. Mijn vader zei: “Ik kan het wel begrijpen, maar
ik vind het wel erg jammer”. Freek Ottenhof zei dat ik toch niet zou stoppen,
hij geloofde het niet , maar ik ben toch echt gestopt.
Ben je misschien van plan, als je kinderen groter zijn en op eigen benen
kunnen staan, om weer eens met een kaderteam mee te draaien?
Ja, maar daar zit èèn voorwaarde aan! Dan zou ik alleen met Jan de Wildt weer in een
team willen spelen. Daar heb ik heel gezellige tijden mee gehad, in voor en
tegenspoed, waar ik met heel veel plezier op terug kijk. Ik heb hem het overigens ook
beloofd en belofte maakt schuld he ? Ik hoop voor Jan dat dat een keer gebeurt, maar
het ziet er voorlopig nog niet naar uit. Sorry Jan!
Ben je nog op vakantie geweest dit jaar? Wat is jullie favoriete
vakantieland? Gaan jullie ook zonder kinderen wel eens op vakantie?

Zeker, we zoeken altijd de zon op. Meestal gaan we naar Zuid-Europese
landen en kiezen dan voor een compleet ingerichte tent. We gaan dan met de
kinderen en met vrienden. Een keer zijn we zonder de kinderen op vakantie
geweest naar Egypte, maar ik kreeg toen heimwee naar ze. Dit jaar gaan we
voor het eerst naar de wintersport met de kinderen. Daar zien we naar uit.
Wat drink je het liefst en wat eet je het liefst?
Wat ik het liefst drink? Tegenwoordig mixies. Gin-Lemon of een BaCo. Wat het eten
betreft eet ik het liefst vlees, als het maar hartig is. En uhh….het hoeft eigenlijk niet
lekker te zijn, als het maar veel is!
Zou je tot slot nog iets willen zeggen tot de vele fans van jou, die nog
steeds bij OBIS spelen? Heb je nog een advies voor ze?
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Nou, of ik een advies heb. Ik wil ze allereerst bedanken voor hun jarenlange steun en
wat betreft de supporters heb ik zeker niet te klagen gehad. Ik wens dat het OBIS
altijd voor de wind zal blijven gaan. Hopelijk wordt het geen bejaardensport.
Het is heel belangrijk dat de jeugd hoog in het vaandel wordt gehouden!!!
Tot slot nog een advies:
“Blijf trainen en probeer je grenzen te verleggen”.
Daar is het biljarten een enorme geschikte sport voor !!!!!!!!!!!!!!!!!!
======================
======================

Aan het eind van dit interview heb ik Pieter vriendelijk bedankt voor de
gastvrijheid en zijn medewerking, met de wens hem nog eens als OBIS-lid
te kunnen ontmoeten.
Ik vond het geweldig dat ik Pieter in huislijke sfeer heb kunnen
interviewen, een leuke ervaring kan ik zeggen. Het enthousiasme droop er
nog vanaf!
Voor mij is hij steeds zichzelf gebleven en in het verleden heb ik hem ook niet
meegemaakt als een of andere kameleon ofzo!
Nee, Pieter was nooit van plan om aan de bar de toffe jongen uit te hangen, of in
het bejaardenhuis de beste schoonzoon ……….
Geen kapsones! Altijd gezellig dezelfde!!
Dàt is wat ik persoonlijk altijd in hem gewaardeerd heb.
Met vriendelijke groet, George.
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OPA…..
Ik kan het niet laten je te vertellen dat ik onlangs OPA ben geworden van
een kleindochter.
Anne-Jente heet ze.
Blakend van gezondheid heeft zij het levenslicht aanschouwd. Zoals je merkt
ben ik daar heel erg trots op!
Dat wou ik even zeggen.
Gr. Opa George
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Bekendmaking?
Na het bestellen van een overheerlijke tosti in ons clubgebouw, overkwam mij het
volgende.
Nadat de tosti een kleine 7 minuten opgewarmd was, lag hij te wachten om verorberd
te worden. Na èèn hap genomen te hebben, schoten er allerlei gedachten door mijn
hoofd heen. Is hij verbrand? Is het miltvuurvirus toegeslagen? Is dit een persoonlijke
aanslag op mijn gezondheid?
Bedenk het maar!!
Wat was het geval!!! Er zijn nieuwe tosti`s in omloop met een vlammetjeselement.
Als je dit niet verwacht, schrik je je eigen rot. Zou dit voortaan vermeld kunnen
worden?
Een verfend tostiliefhebber.

Kerkplein 7/A 1961 EA Heemskerk tel. 0251-250079
Soms vraag ik me gewoon af:

Waarom worden appartementen appartementen genoemd als ze aan elkaar
zitten?
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Wisseling van wedstrijdleiding
Op de woensdagavond 17 okt. j.l. heeft een wisseling van de wedstrijdleiding
plaatsgevonden.
Jaap Ripke heeft te kennen gegeven dat hij met het wedstrijd leiden op de
woensdagavonden wilde stoppen.
Zoals bekend steekt Jaap hèèl veel vrije uren in de club. De jeugd vergt veel van zijn
aandacht en niet te vergeten het penningmeesterschap samen met Greet Lammers.
Reden voor Jaap om de leiding eens aan een ander over te laten.
Spontaan werd er gereageerd op de vraag of er iemand was die de wedstrijdleiding op
zich wilde nemen. Dat waren Anne en Frank en dit bijzondere duo gaat samen in het
vervolg de wedstrijden uitschrijven. Daarbij zullen zij tot het uiterste gaan om het
eenieder naar de zin te maken………. Dat ze daar in zullen slagen hoeven wij echt
niet (?) aan te twijfelen.
Jaap was altijd als eerste op de clubavond aanwezig om het een en ander voor te
bereiden en aan het eind van de avond moest hij nog even alle uitslagen in de
computer opslaan, uitprinten en op het publicatiebord prikken. Dat hij dat zo lang
hebt kunnen en willen doen is een compliment waard.
Petje af !!!!!!!!!
Jaap, namens alle woensdagavondleden bedankt voor je inzet.
George
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In 1976 werd voor het eerst (in het nieuwe gebouw aan de W v. Velzenstraat 21d) teamwedstrijden
gespeeld. Niet zoals nu team 1 of team 2, nee, de naam van de teamleider was gelijk de naam van het
team! Er waren 11 teams van 5 man en 2 teams eindigden toen gelijk met 74 matchpunten.
Dat
waren de teams Bood en Ripke. Op de laatste avond van de clubfinale (gewonnen door Pieter Adrichem)
moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden. In het team van Bood zaten: Joop de Bood, Ton v/d
Kolk, Piet Beers (vader van Peter), Maes v. Bavinckhoven (toen nog schoonvader van Ed Lugtig) en Jan
v/d Waart.
Team Bood won met 8-0 van het team Ripke. Hoe dat kan zal ik uitleggen:

Joop d. Bood
Ton vd Kolk
Maes v. Bavinckhoven
Jan v/d. Waart
Piet Beers

-

Jaap Ripke
Jaap Bregman
Jaap Dekker
Jos Scheffer
Arie Strooper

2–0
2–0
2–0
2–0
------

(is niet gespeeld omdat Arie te laat op kwam dagen!!)
De clubfinale in dat jaar eindigde zoals hieronder aangegeven:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P. Adrichem
J. v/d. Waart
H. Lammers
A. Jager
W. v. Weert
J. Daas
A. Molenaar
P. Beers jr.
S v/d. Kolk
J. Scheffer

16
10
10
10
9
9
8
8
8
2

M.P.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

22,81 Moy.
1,72 ,,
2,54 ,,
5,69 ,,
1,22 ,,
2,54 ,,
1,16 ,,
5,42 ,,
2,63 ,,
3,15 ,,

Noemt u nog maar een datum van een finale, team- of bekerwedsrijd.
Gr. H. Lammers
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Finale beste 8 teamcompetitie 2001
Voorbeschouwing: 17 september 18.30 uur.
De finalisten komen stuk voor stuk binnen. 7 man in tenue; alleen Grardus niet! Je
weet toch dat ik een strikje voor je zou meenemen. Antwoord: “Dat was toch als ik
moet tellen bij de 2e kl. Libre-finale! Nee Grardus nu ook………!
Ik zal je vertellen dat ik op zondag een zwarte broek en een wit overhemd heb
gekocht.
Oh, dus je hebt je spullen? Ga het dan maar halen.
Maar het regent verschrikkelijk! Daar staat een paraplu, dus gaan!!!
Om 19.10 uur opent Wim Koelman de finale.
G. Bruins - Jh. Tiecken…….Grardus verliest op èèn carambole.
B. Beentjes – P. Koper…….. Ben wint makkelijk.
B. de Ruyter wint van T. d. Boer met een serie van 21!
B. Lammers – K. Beentjes…..Kees mist de nabeurt om remise te maken en komt èèn
carambole tekort!
Ronde 2:
Ben Lammers wint makkelijk van Grardus. Piet Koper verslaat Ben de Ruyter. Toon
de Boer wint van John Tiecken. Kees Beentjes verliest nu van neef Ben Beentjes.
Ben Lammers wint ook zijn 3e partij tegen Piet Koper en Ben geeft Grardus geen
schijn van kans. Dus ook 3 maal winst!
Kees Beentjes wint knap van toon de Boer en maakt zijn 92 caramboles in 18 beurten.
Ben de Ruyter wist zijn 2e wedstrijd te winnen van John Tiecken.
Zaterdag 22 sept.:
Ben de Ruyter wint nog wel zijn 4e wedstrijd van Grardus Bruins (61 om 5), maar
daarna 2 maal verlies! Hij had dus geen kans meer omdat de 2 andere Bennen wel
bleven winnen.
In de 5e ronde maakt Kees Beentjes de hoogste serie van het toernooi ( 25 ) tegen
John Tiecken, maar verliest toch in ronde 6. Remise werd het tussen Toon de Boer en
Piet Koper, maar wel in 31 beurten.
In de laatste ronde vraagt Nico Mongelluzzi, die achter de bar dienst deed: “Hoe kan
nou Lam, die broer van jouw moet win?
Ja Nico, wie de meeste flesjes in de kist doet wint!!!!!!!!
Plaats 7 en 8 stond eigenlijk al vast. Grardus wint zijn partij met een slotserie van 9
!!!!!!! Piet Koper wint van John Tiecken en komt op plaats 4. Ben de Ruyter stelt
plaats 3 zeker en wint van Kees Beentjes. Ben Lammers kent geen medelijden met
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Ben Beentjes en wint met 39 om 23 caramboles. Hij maakte in de eerste beurt een
serie van 12 en Ben Beentjes kwam die klap niet meer te boven.
Hieronder ziet u de uitslag:
Plts
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam

B. Lammers
B. Beentjes
B. de Ruyter
P. Koper
K. Beentjes
J. Tiecken
T. de Boer
G. Bruins

Rnd. Pnt. Car.
7
14 273
7
12 257
7
8
394
7
7
392
7
6
601
7
4
520
7
3
359
7
2
131

Brt. Moy. %moy.
167 1,63 115,93
156 1,64 117,67
157 2,50 109,11
181 2,16 90,23
174 3,45 92,85
169 3,07 83,38
152 2,36 88,12
170 0,77 92,84

Toernooigemiddelde: 2,20

Henk Lammers




DAMES EN 
HERENKAPSALON


A.H. v. Tunen
Kerkweg 56 1961 JD Heemskerk
Tel. 0251-231437
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1,85
10
2,05
21
3,58
13
2,86
25
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23
5,00
20
3,18
9
1,55
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Even aandacht voor de teamwedstrijden.
In dit seizoen zal het bijna altijd gebeuren, dat er 4 teams tegelijk spelen.
Dat betekent dat alle 4 biljarts bezet zullen zijn. Een druk gebeuren!
Het komt nu herhaaldelijk voor dat zowel vòòr als na de partijen er luidruchtig
gesproken wordt over de gemiste kansen, de prachtige overwinning etc. etc., terwijl er
nog andere teams bezig zijn.
U begrijpt dat dit erg storend is en daarom worden de teams verzocht stilte te
betrachten zolang er nog gespeeld wordt.
Zijn alle biljarts uitgespeeld , dan mag er heus nog een uurtje uitbundig gedebateerd
worden onder het genot van een alcoholische versnapering………………
De teamspelers

Het volgende clubblad verschijnt 1 februari 2002

Clubblad 21 november 2001

Knock-outtoernooi
Een doorslaand succes.
Jeroen Beentjes sterke winnaar.
Opnieuw is gebleken, nu de vuren zijn gedoofd, dat het knock-outtoernooi, waarvan
de laatste 4 jaren om de Joop Schouws bokaal wordt gestreden, een geweldige goede
greep is geweest van voormalige bestuurders. Knock-out wil zeggen: verliezer
eruit, winnaar gaat door.
Nu onze vereniging de laatste paar jaren een grote groei heeft doorgemaakt, is de
deelname niet alleen groter geworden, ook de belangstelling is erg toegenomen.
Vooral de toeloop van dames bij de wedstrijden is verheugend.
De “knock-out deelnemers”hebben er ieder op zijn eigen manier iets groots van
gemaakt! Wat een spanning, wat een strijd om te overleven! Grote spelers er zomaar
uit, kleintjes weer een ronde verder…… Bij de laatste 8 nog 2 kanjers, Jeroen
Beentjes en Jaap Ripke, verder Sjon Koelman, Remco Bart, Gerard van Kordenoordt,
Wim Koelman, Wim van Weert en Andres Bouhof of te wel 6 kleine kanjers!!
Zijn de openingswedstrijddagen rijkelijk bezet, de zondagmiddag is de topdag. In een
propvolle zaal, onder wie Henny Schouws met een schare Schouws-fanaten, volgden
de verrichtingen van de finalisten op de voet.
Jeroen Beentjes, tot voor enkele jaren terug Magneter, speelde in de finale tegen nog
een oud-Magneter Andres Bouhof.
Technisch een hoogstaande finale, die topper Jeroen glansrijk won, maar waar Andres
toch heel dapper partij gaf. Voorzitter Wim werd goede derde.

Organisatorisch heeft Gerard Elst het toernooi volledig onder controle. Wat
gaat alles geruisloos……biljarters eigen.
Gevoel voor leiding geven is hem op het lijf geschreven. `t Liep op rolletjes en hij
loodste de finale naar een climax. Bedankt Gerard en Medewerkers voor jullie
geweldige inzet.
OBIS kan trots en voldaan zijn met de velen, die zich inzetten voor de club.
Henny Schouws kreeg bijna het laatste woord. Zij feliciteerde de winnaar en bedankte
een ieder die deelgenoot was aan dit geweldige gebeuren. Namens alle spelers sloot
Wim Koelman dit toernooi af.
Tot volgend jaar. Brè-Ja

Het volgende clubblad verschijnt 1 februari 2002

Clubblad 21 november 2001

Op de woensdagmiddag spelen de teams A t/m G (7 teams)
Team B leidt met 271 punten; team C volgt met 236 punten; vervolgens team A met
203 pnt; teamG met 201 pnt.; team D met 188 pnt.; team F met163 pnt.; en team E, de
hekkensluiter, met 148 punten. Toon de Boer
Gezegde
In niets gaat zoveel tijd zitten als in denken.
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Korte beurtenfestival!
Daar zijn we weer. De oproep in het vorige nummer medewerking te verlenen aan dit
beurtenfestival is gehoord. Wie speelt er dit seizoen `uit` onder de 9
beurten…………..?
Dat waren in de periode van 19 augustus tot en met 31 oktober de volgende spelers:
Jan de Wildt
Op de seizoens-openingsdag 19 augustus 2001 scoort Jan de 200 caramboles in 5
beurten bijèèn = 40.00 gemiddeld kader 38/2. Tegenstander Joop Roelands speelt ook
en prima partij.
Een week later maakt Jan zijn partij tegen Jeroen Beentjes uit in 6 beurten = 33,33
gemiddeld, en heeft het gevoel dat het nog eerder kan!! Wij zijn benieuwd.
Vincent Veldt

Is een aankomend biljarttalent en klopt diezelfde Jan de Wildt in 8 beurten =
18,75 gemiddeld. Serie`s van 44 en 74 (kader wel te verstaan) vloeien uit de
queuetop……
Piet Liefting

Natuurlijk laat Piet het niet op zich zitten. Ook ik in dit festival, moet hij
gedacht hebben. Nico werd het slachtoffer. In 6 beurten heeft Piet de klus
geklaard. Gemiddeld 41,66 met series van 86-64 en 58! Een week later flikt
Piet het weer. Nu werd Martin gekilled. Opnieuw in 6 beurten was het einde
daar….
Jeroen Beentjes
Komt voor de 1e keer in beeld. Hij wint in 8 beurten = 25.00 gemiddeld kader 57/2.
Verwacht wordt dat Jeroen nog meerdere keren van zich zal laten horen….

Mededeling: Bij het ter persen gaan van dit nummer, is mij medegedeeld, dat
Jan de Wildt voorlopig geen pogingen zal ondernemen om snel uit te gaan. Jan
stopt tijdelijk met spelen.
BrèJa
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Districtsfinale driebanden klein

1 klasse

Deze finale werd verspeeld bij Aker `97 in Akersloot.
Ik zal u niet te veel vermoeien met allemaal cijfertjes en getallen want dat heb ik ook
niet precies allemaal bijgehouden.
Wel won ik de eerste ronde Cees Liefting van Alex Völker, Rob Koning won van Jan
Baas en Jos Roekens van Ton Deen.
In de 2e ronde verloor Jos van Alex, wat Jos beter had kunnen afronden.
Op de andere tafel won Ton van Rob in een spannende partij. Ab won van Jan en
Cees verloor verrassend van Karl Freijmuth.
Zodoende werd de stand aardig genivileerd.
In de 3e ronde won Jos van Karl met `n moyenne van 1,034 en won Rob van Alex.
Kees won van Jan en ton verraste Ab met `n overwinning. Jos won in de 4e ronde van
Jan, Cees van Ab, Rob van Karl en Ton won van Alex.
In de stand waren er toen 4 mensen met 6 punten en moyennes van 0,528 tot 0,709
algemeen.
De 5e ronde bracht winst voor Ab tegen Alex en verloor Jan tegen Karl. Jos kwam na
flinke achterstand terug tegen Rob en maakte in de nabeurt remise. Kees won van Ton
en kwam daardoor alleen op kop met 8 punten, gevolgd door Rob en Jos met 7
punten en Ton met 6 punten.
In de 6e ronde won Rob van Ab en Jos van Cees in een spannend slot. Ton en Jan
wonnen ook. Na 6 rondes stond Rob bovenaan met 9 punten, dan Jos 9 punten, dan
Cees en Ton met 8 punten.
In de laatste ronde won Alex van Karl en ton van Jan, waardoor Ton alvast op 10
punten kwam. Cees won in de finale sterk van Rob en Jos verloor van Ab.
En zo werd Cees dus kampioen.
De eindstand ziet u op de volgende bladzijde!
Plts
Naam
Car.
Brt.
Moy.
Pnt.
1 Cees. Liefting
204
305
0,668
10
2 Ton Deen
199
352
0,565
10
3 Rob Koning
199
308
0,646
9
4 Jos Roekens
205
343
0,579
9
5 Ab Schuit
180
361
0,498
8
6 Jan Baas
179
346
0,517
4
7 Alex Völker
169
350
0,482
4
8 Karl Freijmuth
143
335
0,426
2
Groeten, Jos Roekens.
Het volgende clubblad verschijnt 1 februari 2002

Clubblad 21 november 2001

De nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari om ongeveer 1300 uur is er in
ons clubgebouw de gelegenheid om elkaar een
sportief en gezond 2002 toe te wensen. Tevens is er
genoeg tijd om onder het genot van een drankje en
een hapje sterke verhalen uit te wisselen van het
voorgaande jaar!
U komt toch ook!!!!!
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De biljartklokken
Vanaf 1 januari 2002 zullen de nieuwe
biljartklokken in gebruik kunnen worden genomen.
Deze klokken werken alleen tegen inworp van
èèn Euro.
U kunt zich dan een uur lang, zij het met gepaste
voorzichtigheid, uitleven op het biljart.
Het bestuur
Gezegde

Er zijn duizend ziektes, maar slechts een
gezondheid.
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Voor de 25e keer
Het J.P. Bregman invitatie-toernooi
Het ontstaan………..
Op de in september 1977 gehouden algemene ledenvergadering van de b.v. OBIS zag
Jaap Bregman zich genoodzaakt af te treden als voorzitter van de vereniging.
Zakelijke beslommeringen en een jaar daarvoor met een dichtgeklapte long
(pneumothorax) in het " oude " St. Joseph-ziekenhuis opgenomen, noopte hem enkele
jaren wat minder aan de weg te timmeren.
Mede door de oprichting van de vereniging van eerst de jeugdclub in 1962 en daarna
van OBIS in 1964 en de werkzame periode daarna, werd door de vergadering
besloten hem een invitatie-toernooi aan te bieden met de naam:

Het J.P. Bregman invitatie-toernooi
In samenspraak met het bestuur werd besloten het toernooi jaarlijks te verspelen in
de maand januari en spelers uit te nodigen die zich verdienstelijk maken of hebben
gemaakt voor de georganiseerde sport in de klasse 5 t/m hoofdklasse libre.
Tevens werd de verplichting gesteld dat tenminste 2 OBIS-spelers uitgenodigd
werden voor het toernooi. Het toernooi werd een daverend succes en OBIS-lid Evert
Karssen, nog maar een jaar lid, werd de winnaar..!
Alle jaren daarna werd het toernooi alom bekend en gewaardeerd door talrijke
deelnemende sporters. De belangstelling is ieder jaar weer enorm. Het bestuur van
toendertijd heeft een goede greep gedaan om zo`n toernooi in het leven te roepen.
Het is uitgegroeid tot een echt OBIS-toernooi en in alle regiobladen wordt dikwijls
melding en verslag gedaan van het gebeuren.
Vermeldenswaard is nog dat het 7 OBIS-deelnemers is gelukt de bokaal te winnen, te
weten:
1978 E. Karssen
5e klasse
1983 J. Scheffer
hfd.klasse
1985 H. Palm
4e klasse
1986 P. Schoorl
3e klasse
e
1987 B. Looyenga 2 klasse
1990 J. Klingeler
5e klasse
e
2000 Mongelluzzi 2 klasse
Opmerkelijk dat in de jaren 90 slechts èèn winnaar van OBIS was te begroeten.
Wij hopen U allen weer te zien half januari bij de jubileumuitgave!
Met vriendelijke groet,
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Een wel zèèr betrokkene
ED BEENTJES
Ed Beentjes heeft te kennen gegeven dat hij in de voorwedstrijden
3e kl. Libre door en door slecht gepresteerd heeft en verder uitleg niet nodig is. Zijn
eindmoyenne was 1,66. Volgend jaar beter!!

Verslag van het clubkampioenschap van OBIS.
Voordat de eerste wedstrijd werd verspeeld, was de nodige kritiek over het te maken
aantal caramboles al aardig los gebarsten. Henk ik weet als wedstrijdleider hoe
moeilijk het is om het iedereen naar de zin te maken. Want wat je ook doet, je doet
het nooit goed en dan toch na afloop altijd die lovende woorden. Ik kom hier later in
het verslag nog op terug. Anne Jager feliciteerde alle deelnemers met het behalen van
dit clubkampioenschap. En na een paar gezellige openings woorden, verrichtte hij de
loting en konden de tien finalisten van start gaan. Een voortreffelijke start van Willem
van Weert in veertien beurten uit tegen Piet Liefting. Winst voor Nico Mongelluzzi,
Jan Sinnige, Jaap Ripke en Piet Koper in de eerste ronde. In de tweede ronde weer
winst voor Willem van Weert, Jan Sinnige en Nico Mongelluzzi die daarmee
ongeslagen bleven. De rest had er al één gewonnen en één verloren. De derde ronde
leverde weer winst op voor Willem en Jan en de beide koplopers werden op de voet
gevolgd door Ben Lammers, Piet Liefting, Nico Mongelluzzi en Jaap Ripke. In de
pauze werd ons door OBIS een kop soep met diverse broodjes aangeboden dat
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bijzonder in de smaak viel bij alle deelnemers. De vierde ronde Ben Lammers
verslaat Piet Liefting in 8 beurten en de te maken caramboles laait weer op. Jaap
Ripke brengt Willem Van Weert zijn eerste nederlaag toe.Ger Schoehuys wint van
Piet Koper. Nico Mongelluzzi wint van Chris Hummel en Jan Sinnige blijft maar
winnen nu van Ben Beentjes. Na vier ronden te hebben verspeeld is er nog één speler
ongeslagen en dat is Jan Sinnige. Dan volgt ronde vijf en good all Piet getergd door
Lammers haalt uit in negen beurten tegen de dan nog ongeslagen Jan Sinnige die
blijft steken op negen caramboles. Ben Lammers is op drift geraakt en Willem kan
zijn tweede verlies partij opmaken. Piet Koper wint van Nico Mongelluzzi en Jaap
Ripke wint van Ben Beentjes in 11 beurten. De zesde,zevende en achtste ronde
komen de koplopers elkaar tegen wat de nodige winst en verlies partijen oplevert. En
zo gaan we de laatste ronde in met nog twee kanshebbers voor de titel. Jaap Ripke
met 12 matchpunten gevolgd door Willem van Weert,Nico Mongelluzzi en Ben
Lammers alle drie met 10 matchpunten maar laatst genoemde met het hoogste
percentage op dat moment van 147%. De finale partij gaat tussen Jaap Ripke en Ben
Lammers en de spanning is te snijden. Ben begon overweldigend met een serie van 9
in de tweede beurt en met series van 5 en 6 en nogmaals 5 in de daarop volgende
beurten. Dat was het teken voor mij (welles waar in mijn gedachten) dat ik dit nooit
meer kon winnen. Ik begon op dat moment wat sneller te spelen en nam de ballen
zoals ze gespeeld moeten worden met alle risico’s van dien. Dit resulteerde in een
serie van 25 met daarop gevolgd een serie van 53. Ik sloot mij helemaal af en uiterts
geconcentreerd ging ik op de finish af om in 14 beurten de partij uit te maken. Ben
Lammers maakte in de gelijkmakende beurt er toch nog remise van, door een serie
van 5 te produceren. Om nog even terug te komen op de te maken caramboles kan ik
niet anders zeggen dat als de kampioen over negen partijen vijf verliespunten heeft en
nummers twee tot en met nummer vier zes verliespunten dat het dan toch erg dicht bij
elkaar heeft gezeten. Als er één recht van klagen had was dat wel Ben Beentjes zo
schlemielig als hij dit toernooi gespeeld heeft was er geen één. Zijn moyenne was
gebaseerd op 25 beurten net als de overige deelnemers behalve tegen Piet een
kaderspeler dan was hun moyenne op 18 beurten gebaseerd en tegen Jaap moesten zij
gewoon hun caramboles maken omdat zijn moyenne ook op 18 beurten was
gebaseerd. Hij verloor in 19 beurten van Piet Koper in 17 beurten van Ben Lammers
in 11 beurten van Jaap Ripke en Chris Hummel en in 7 beurten van Piet Lieftng. Maar
toch heeft Ben ervan genoten en zelfs van geleerd. Ik ben ervan overtuigd dat in deze
verhoudingen iedereen van elkaar kan winnen en dat blijkt ook wel uit de stand. Dus
Henk je hebt het weer goed gedaan. Ik heb al aan diversen clubkampioenschappen
van OBIS meegedaan en er een paar gewonnen ook. Maar ik kan u verzekeren dat dit
kampioenschap lang in mijn geheugen zal blijven staan. Zoals wij in deze finale met
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elkaar zijn omgegaan tijdens en na het biljarten is in één woord fantastisch te noemen.
Nieuwkomers zoals Jan Sinnige,
Ben Beentjes, Ben Lammers, Chris Hummel, Piet Liefting en terug op het oude nest
Ger Schoehuys aangevuld met de oude garde
(met alle respect) Willem van Weert, Jaap Ripke, Piet Koper en

Nico Mongelluzzi hebben met elkaar een geweldig toernooi afgewerkt waar
wij met zijn allen met veel plezier op terug kunnen kijken. Nadat ik de
felicitaties in ontvangst heb mogen nemen sluit ik af met nogmaals alle
medewerkers te bedanken en Biljartvereniging OBIS voor de geweldige
prijzentafel die zij beschikbaar hebben gesteld. Dit doe ik namens alle
deelnemers van deze clubfinale.
Met vriendelijke groeten,
Jaap Ripke

Sponsors
Namens de jeugdspelers van de Magneet wil ik de finalisten van de Beste Acht
bedanken voor de enveloppe die ik als jeugdleider heb mogen ontvangen. Mannen dit
is een fantastisch gebaar en we zullen er met de jeugd leuke dingen van gaan doen.
Ook wil ik Wim Koelman, Hans Gosselink en René Verkaik bedanken voor het
sponsoren van de jeugd. Dankzij deze gulle gevers en wat geld uit de fooienpot is het
mogelijk geweest om voor een minimale eigen bijdrage een fantastisch weekend in
Bottrop te mogen meemaken. En dan ook nog eerste en een tweede plaats behalen,
het kan niet op.
Bedankt namens de jeugd,
Jaap Ripke
Gezegde: Het is niet de koe die het hardste loeit die de meeste melk geeft.

De westfriese kader-teamcompetitie.
De kader teamcompetitie van het district West-Friesland heeft een vervolg gekregen.
Op uitnodiging van dit district mogen ook andere districten met een kaderteam
inschrijven. Het kaderteam OBIS 6 heeft gemeend ook dit seizoen te gaan deelnemen.
Het organiserende district West-Friesland heeft dit met instemming begroet.
Ons team bestaat uit: Joop Roelands (150 kad.), George Jacet (125 kad.), Anne Jager
(125 kader.), reserve Jaap Bregman (150 kad.), en Cor de Heer (125 kad.).

We gaan ervoor(!) en zijn op 3 september van start gegaan tegen Nova Vita uit
Alkmaar. Tegelijk wordt er een thuis-en uitwedstrijd gespeeld. In ons
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clublokaal behaalde ons team een 5-2 thuisoverwinning en ook een 5-2 uit
overwinning. Derhalve een goed begin.!
De volgende wedstrijd werd ook in os clublokaal gehouden. We kwamen met een
thuiswinst van 5-2 en een uitwinst van 4-3 goed weg. Nog ongeslagen na 2 rondes.
De 3e ontmoeting op 13 oktober in `t Veld ging tegen het sterke B.C.S. Her team was
zo sterk, dat er door ons slechts èèn overwinning werd geboekt. Joop Roelands lukte
het om met 11,45 te winnen.
Derhalve verlies met 12-2!!
De resultaten persoonlijk behaald:
Joop Roelands
720 car. 79 brt. 9,11 moy.
George Jacet
558 car. 91 brt. 6,13 moy.
Anne Jager
390 car. 61 brt. 6,38 moy.
Jaap Bregman
300 car. 56 brt. 5,35 moy.
De stand van ons team: 21 m.p. voor / tegen 21 m.p.

6 m.p. uit 6
6 m.p. uit 6
2 m.p. uit 2
4 m.p. uit 2

Overige teams zijn ons tot heden nog niet bekend.
BrèJa
Gezegde:
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
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heren-biljarters

Dames en

Goed materiaal is een eerste vereiste!
Ik doe heel erg mijn best om de biljarts in opperste
conditie te houden.
Wees voorzichtig met het laken en houd de drankjes uit
de buurt van het biljart !
Veel biljartplezier ,
Paul Visser
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Districtsfinale 5 klasse Libre
Op 9, 10 en 12 oktober jongstleden werd in de Viaanse Molen in alkmaar door
biljartvereniging ABC de districtsfinale 5e klasse libre georganiseerd.
Omdat ik in het begin van dit seizoen enige ruimte heb in mijn studie perikelen had ik
mij ingeschreven voor de voorronden van deze klasse. Tot mijn grote
verontwaardiging en blijdschap werd mij door het district Alkmaar uitgenodigd voor
de finale, waarin ik als 6e was geplaatst.

Onder grote belangstelling van een uitgebreide supportersschare ging ik van
start in mijn eerste finale ooit.
De morele steun van Henk Welboren en vriendin Debbie, Dick en Marcel Smit, Jaap
Bregman en Piet Liefting (wat een opkomst voor zo’n middelmatige speler) deden
mij goed en wellicht daardoor won ik beide voor die avond geplande partijen.
De volgende dag stonden er 3 partijen gepland, gelukkig deze avond op 4 tafels. De
vorm deze avond was beduidend minder dan die van de vorige dag. Werd dit wellicht
veroorzaakt door het feit dat ik me zonder supporters moederziel alleen voelde?
De eerste partij begon ik slecht, maar met een goed herstel in het tweede gedeelte van
de partij wist ik hem toch te winnen.
De tweede partij van de avond was echter belabberd tegen de qua omvang grootste
speler van de finale (± 150 kilo schoon aan de haak), en ik verloor deze partij dan
ook.
Na vier ronden stonden er nu 3 spelers, waaronder ondergetekende, bovenaan met
drie gewonnen en één verloren partij.
De laatste partij van de avond was tegen één van de mede koplopers. Het werd een
biljartgevecht tot op het bot, welke ik uiteindelijk in 41 beurten met twee caramboles
verschil wist te winnen.
Op vrijdag de laatste twee partijen.
Er waren op papier nog vier kanshebbers, waarvan ik er die avond nog twee zou
treffen.
En er waren ook de supporters, Wim Koelman en Jaap Ripke.
Doordat de organisatie besloten had om de laatste avond maar op twee biljarts te
spelen werd het een nog een lange avond.
In de eerste ronde van deze avond was ik aan nummer vier gekoppeld en de nummers
één en drie moesten het tegen elkaar opnemen. Doordat ik mijn partij wist te winnen
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en de nummer één de partij aan zijn tegenstander moest laten, ging ik met 2
matchpunten maar met een slechter moyenne de laatste partij in.
Ik begon de partij goed en wist mijn opponent steeds voor te blijven. Echter bij de
stand 31 – 26 miste ik een carambole op een haar, waardoor mijn tegenstander een
goed beginstoot kreeg, hetgeen hij goed uitbuitte met een serie van 11. Ik wist nog
terug te komen tot 36-38, maar daarna maakte mijn tegenstrever de partij uit.
Hij kampioen en ik terugverwezen naar de derde plaats.
Opdat moment baal je even, maar achteraf ben ik ontzettend blij dat ik in mijn eerste
seizoen dat ik meedoe aan de PK’s direct in de finale ben gekomen en daar een toch
verdienstelijke 3e plaatst heb weten te bemachtigen.
Ik wil bij deze de supporters hartelijk bedanken voor hun belangstelling. Het geeft
een goed gevoel als je sportvrienden zoveel belangstelling voor je tonen.
Henk, Debbie, Dick, Marcel, Jaap, Piet, Wim en Japie bedankt.

Leon Wezepoel
Soms vraag ik me gewoon af:
Hoe gaat een bestuurder van een strooiwagen 's morgens naar zijn werk?
Als niets blijft plakken aan Teflon, hoe wordt Teflon dan aan de pan vastgemaakt?
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Het is even
wennen.

Vanaf
1 januari
2002

Geen guldens,
maar:

Euro`s
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De wedstrijdkalender in de hal
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Als er teamwedstrijden niet door gaan, wilt u dan zo
vriendelijk zijn, als het mogelijk is, tijdig de wedstrijd(en)
uit de kalender te schrappen!
De vrijgevallen plaats zou dan eventueel door een ander
team opgevuld kunnen worden.
Vanwege het overvolle programma zou dit heel prettig
zijn.
Bedankt, het bestuur

Wie kent hem niet ?

Erwin v.d. Heuvel

Zijn biljarthonger is nog lang niet gestild…………
Erwin is na zijn glorieus verlopen N.K. libre klein overgangsklasse in ons gebouw, (
u weet het nog……… die zaterdag in èèn ruk naar de 300 en de zondag erna zijn
finalepartij òòk in èèn beurt de 300 caramboles, met een algemeen gemiddelde
van 90,00 !! ), ook Nederlands Kampioen driebanden klein Jeugd geworden!!
Heel opmerkelijke cijfers:
In de voorlaatste partij de 25 te maken caramboles in 21 beurten uit………
De finalepartij in 19 beurten uit! Een algemeen gemiddelde van 0,862……….
Nog een berichtje over Erwin.
In de A-teams jeugd speelt Erwin in het komende seizoen als hoogst genoteerde
jeugdspeler met 22,11 kader 38/2!!!!
BrèJa
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VERSNAPERINGEN
Wat smaakt een pilsje toch lekker bij OBIS !!!!
Wat wordt er toch een goed biertje getapt !!!!

Maar
je met

wat als
de auto

bent,

wat moet je
dan??
Keuze genoeg; frisdrank en koffie in overvloed.

Wat te denken van de onovertroffen gehaktballen en de
niet te versmaden bitterballen!!

Heeft u deze versnaperingen nog niet geproefd,
dan wordt u dat van harte aanbevolen.

Proost en smakelijk eten!
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Biljart toernooi in Bottrop
Mijn vrouw en ik zijn zaterdag en zondag 22 en 23 september 2001 met de jeugd
van OBIS en Onderons Beverwijk naar Bottrop (Duitsland) geweest.
Zaterdagochtend om 7 uur kwam Jaap Ripke ons halen om naar Onder Ons te gaan,
waar twee busjes stonden, een met chauffeur Renee van Schaik en 6 spelers van
Onder Ons, en Leon Wezepoel en 9 spelers van OBIS. Een paar spelers van ons
konden bij Piet
Liefting in de auto. Kees Liefting kon niet mee, hij was ziek.
Verder gingen mee Trudi Ripke, Rie keus, Lidy en Sjaak Metselaar en Karin
Wezepoel .
En later kwamen ook Ellen en Martin Klaver
Na afscheid te hebben genomen van een aantal ouders, (met luchtdruk toeter van
Jeroen) vertrokken wij richting Bottrop in Duitsland. Bij de grens zijn er nog een
aantal mensen Duits geld gaan pinnen. Daarna door gereden naar Bottrop, waar we
om ongeveer 10 uur aankwamen.
Het is een mooi biljartcentrum met 4 kleine biljarts (ze zijn 20 cm kleiner dan bij ons)
en 3 groot formaat -biljarts en 4 poolbiljarts. Aansluitend aan de biljartzaal 5 tweepersoons kamers en een paar kilometer verder de Herberg, waar de jeugd en de
begeleiders konden slapen.
Omstreeks 11uur kon de wedstrijd beginnen. Er waren 2 poules gemaakt.
In poule 1 OBIS 2 met spelers Martin Klaver, Andre Kuil en Edwin Smit.
In poule 2 OBIS 1 met Vincent Veldt, Jeroen Gosselink en Dennis Ripke.
OBIS 3 met Sander Gosselink, Wesly Pettinga en Tom Wezepoel.
En verder nog teams van Onder Ons en Bottrop 1, 2 en 3. BSC Marl en Elf
Fuhlenenbrock. .
Na een aantal partijen moest Sander tegen een Duitse tegenstander. In een
speelmoment lagen de ballen vast. De Duitse arbiter pakte de ballen op om ze op
acquit te leggen.
Sander riep “wat doet U nu”, waarop de arbiter zei dit is internationaal. Sander riep
dat dit gezegd had moeten worden. De arbiter ging zowat door het lint, hij was al 25
jaar arbiter en dit had hij nog nooit meegemaakt ,dat je van losse band kan spelen.
De verschillen met Nederland en Duitsland zijn.
1e De tafels zijn niet 230cm x 115cm, maar 210cm x 105 cm.
2e Grote hoeken.
3e Gele ,rode en witte ballen, aanvang partij altijd met wit beginnen
4e Bij vastliggende ballen, opnieuw opzetten.
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Na de hele dag gespeeld te hebben vertrokken de jongens en begeleiders naar de
Herberg, na onderweg nog bij Mac Donalds wat gegeten te hebben. Nadat de andere
groep begeleiders ook gegeten hadden, gingen ze bij de Herberg een kijkje nemen.
In de Herberg was het al heel gezellig er was disco, lekker drinken en borrelnootjes.
We werden met veel geschreeuw ontvangen en moesten al heel snel mee hossen en
springen. Om half 12 gingen we terug naar het biljartcentrum en na een hele lang dag
zijn we meteen gaan slapen.
De volgende dag om 9 uur was er een uitgebreid ontbijt, de jongens kwamen iets later
om te eten. Om 10 uur ongeveer begonnen de wedstrijden weer tot ongeveer half 4.
OBIS had heel goed gepresteerd.
OBIS 1 werd 1, OBIS 2 werd 2 en Onder Ons werd 3.
Met 3 grote bekers vertrokken we weer naar Beverwijk, waar we ongeveer 7 uur
aankwamen. Wij, mijn vrouw en ik hebben het een heel leuke ervaring gevonden.
Op de volgende pagina een foto van de biljarters
Jan Keus
Gezegde:
Steek je paraplu niet op voor het begint te regenen.
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Het

was
genieten in
Bottrop: “voor herhaling vatbaar”!!
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Gewestelijke finale 7 klasse jeugd
Gehouden op 15 en 16 september 2001
Een zeer gezellig toernooi wat vervelend begon omdat er geen arbiters
aanwezig waren vanuit het gewest. Als jeugdleider begin je dan direct te
bellen naar alle beschikbare jeugd op dat moment. En twintig minuten later
heb je vier jeugdleden opgetrommeld en aan de biljarts staan. Met hulp van
ouders die kwamen schrijven en met wat hulp van obis leden hebben we ons
de eerste dag er voortreffelijk doorheen geslagen. Spontaan boden John,
Désirée en Trudi zich aan om ook op zondag voor de jeugd te komen tellen en
schrijven. Bij het vele publiek wat zondag aanwezig was zaten ook weer een
paar bekende, zoals Jos Limmen, Piet en Cees Liefting en de jeugdspelers
Dennis en Jeroen ook zij hebben hun steentje bij gedragen aan dit toernooi. En
als je dan de eind afrekening maakt en ziet dat Lex Kranendonk naar de
nationale finale mag, dan kan als jeugdleider je toernooi niet meer stuk en ben
je de eerste dag alweer vergeten. Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van
de bar, schrijvers en tellers en niet te vergeten de wedstrijdleider en zijn
computer hulp. En alle belangstellende die de afgelopen twee dagen naar de
fantastische prestaties van deze jeugdige biljartertjes hebben gekeken.
Einduitslag gewestelijke finale libre 7e klasse jeugd
1
Ron
Knijn
2
Lex
Kranendonk
3
Vincent de Jong
4
Roel Haakman
5
Robert Warink 7
6
Johan Alkema4
7
Tom Wezepoel 4
8
Bas
Vliet
wedstrijdleider Jaap Ripke

Pnt

car

brt

moy

hs

12
11
10
8
117
112
122
0

132
132
134
112
334
244
267
91

224
306
217
220
0.35
0.45
0.45
290

0.58
0.43
0.61
0.50
3
5
5
0.31

7
6
5
4
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Jeugdnieuws
LEX KRANENDONK

IN DE NEDERLANDSE

KAMPIOENSCHAPPEN OP DE 4E PLAATS GEËNDIGD!!
In het weekend van 13/14 oktober werd in Lelystad in sportcentrum “het
Schouwspel”de jeugdfinale N.K. 7e klasse libre gehouden. De afvaardiging naar dit
kampioenschap werd in de eerder gehouden gewestelijke finale opgeëist door de
Magneter Lex.
In een zonovergoten weekend togen vader en begeleider Bregman op zaterdag met
Lex naar Lelystad.
Op een schitterend sportcomplex stond de prachtige biljartzaal met 6 kleine en 2 grote
wedstrijdbiljarts gereed om de meestal 8 klein finalisten te ontvangen.
In de openingspartij verloor Lex met 2 caramboles verschil, in partij 2 won hij met
ruim verschil. Goede vooruitzichten, vooral ook daar Lex een voor die klasse goed
algemeen gemiddelde speelde n.l. 0,51, terwijl Lex geplaatst was met 0,43. Partij 3 en
4 gingen beiden nipt verloren, maar zijn gemidddelde steeg nog iets: 0,52.
De eerste speeldag zat erop. Vermeldenswaardig is nog , dat de finalisten tussen de
partijen door, buiten konden midge-golven (ze kregen bal en stick gratis)!
Zondag ging Lex met Pa en Ma weer richting Lelystad. Met nog 3 te spelen partijen
kon hij proberen iets op de ranglijst te stijgen.
Ging partij 5 verloren, partij 6 en 7 werden in winst omgezet en zo eindigde Lex op
de 4e plaats.
Tijdens de prijsuitreiking werd Lex een sportieve sportvriend genoemd en hij kreeg
te horen dat zijn sneltreinvaart wat ingedamd kan worden. Een leerzame en fijn finale
kwam hiermede tot een goed einde.
Lex behaalde de 4e plaats met 6 matchpunten, 125 caramboles in 250 beurten = 0,50
algemeen gemiddeld. Zijn hoogste serie was 5!
Knap gedaan en nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige 4e plaats op de
Nederlandse Kampioenschappen!

BrèJa

Nog ver weg…………….
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Het komt eraan, maar`t is nog ver weg.

De NATIONALE FINALE A-TEAMS JEUGD
wordt in ons clubgebouw verspeeld op:

6 en 7 april 2002

noteer dit in Uw agenda !!!!

Belangrijk nieuws:

Floris Nijhuis is 3e geworden in de 6e klasse libre.
Een fantastische prestatie die zijn weerga niet kent. Wat
te denken van een partij in 11 beurten uit. Ja ja, U leest
het goed !
Een gemiddelde van 2,72 !!
Floris, van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Het bestuur

Nederlands Kampioenschap Libre 7e klasse jeugd.
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Zaterdag 13 oktober moest ik voor het Nederlands Kampioeschap biljarten naar
Lelystad. We moesten al vroeg weg. Ik ging met mijn vader en meneer Bregman.
Mijn vader ging eerst nog verkeerd, maar gelukkig waren we nog op tijd. We moesten
eerst nog wachten op een jongen die de weg niet kon vinden, maar om 11 uur konden
we eindelijk beginnen. Het was erg spannend allemaal. Ik had deze dag niet zoveel
geluk. Ik won maar 1 partij. We konden ook nog mini-golfen en Jeu de Boules spelen.
Ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt.
Zondag ging ik samen met mijn vader en moeder. Ik verloor meteen de eerste partij
en was toen een beetje boos. Maar gelukkig won ik de laatste twee partijen.
Toen was ik toch nog 4e geworden, dat vond ik heel knap van mijzelf, want het waren
allemaal hele goede spelers.
Het knapste vond ik het van de jongen van 7 jaar die kampioen werd.
Het was een leuk kampioenschap.

Lex Kranendonk
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Verslag van de finale 5 klasse jeugd
Op 13 en 14 oktober werden de finales 5de klasse gespeeld bij O.B.I.S. / de Magneet.
Mijn eerste partij was tegen André Kuil van mijn eigen vereniging, dat meteen al een
lastige tegenstander was, na een zware strijd wist ik toch de laatste caramboles te
maken en de partij in 28 beurten uit te maken met een moyenne van 1,42.
De tweede partij tegen Mirelle Blom ging zelfs nog beter en maakte in die partij
tevens mijn hoogste serie van het toernooi: namelijk 15.
Met de 40 caramboles in 19 beurten haalde ik een zeer goed moyenne van 2,10.
Mijn derde partij was tegen Roy Haanraads. Die partij liep al wat minder dan de
vorige twee, maar wist toch na 34 lange beurten de partij te winnen met een
tegenvallend moyenne van 1,17.
Mijn laatste partij van de zaterdag was tegen Kenny Metselaar, een lastige
tegenstander. Kenny wist me namelijk te kloppen in 28 beurten.
Ik kwam er 6 tekort met een moyenne van 1,21. Ik sloot de zaterdag af met 3
winstpartijen en 1 verliespartij.
De zondag mocht ik beginnen tegen Stef de Wit, ook een lastige blijkt maar weer,
want ook Stef klopte me.
Ik had 30 caramboles in 29 beurten met een moyenne van 1,03, zeer slecht.
In de één na laatste partij mocht ik het opnemen tegen Mike Joosse, een goed
spelende tegenstander. Tot zo’n 30 caramboles ging het redelijk gelijk op, tot Mike
een schotje weggaf en ik een serie maakte en dat bij Mike de das omdeed. In 21
beurten zat het erop en haalde ik een moyenne van 1,90.
Uiteindelijk ging de laatste partij tussen mij en Erik Bijvoet.
In de 13de beurt stond ik 24-30 achter en vond ik het tijd voor een serie, een serie van
10 om precies te zijn, waarna Erik gelijk met 10 antwoordde en de partij uitmaakte.
Ik had 34 caramboles in 13 beurten met een moyenne van 2,61, een geweldige partij
voor beide spelers. Met een derde plaats en een algemeen gemiddelde van 1,50 vond
ik dat ik het zeer netjes had gedaan.
En dan tot slot de stand:
Pos.
1
2
3
4
5

Naam
pnt.
E. Bijvoet
12
M. Joosse
10
D. Ripke
8
S. de Wit
8
K. Metselaar
6

Car.
273
272
258
262
238

brt.
201
208
172
207
189

moy. hs.
1,35 10
1,30 11
1,50 15
1,26 11
1,25 10
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6
7
8

A. Kuil 6
R. Haanraads
M. Blom

224
4
2

221
229
222

1,01 9
262
0,87
212
1,04

8
13

2,10
1,29
1,31

Een vrij hoog toernooigemiddelde van 1,18.

Dennis Ripke

Teamwedstrijden voor de Jeugd.
Eind oktober begint de B teams competitie voor de jeugd weer.
De B-teams competitie is speciaal voor jeugd teams uit de districten Alkmaar,
Kennemerland en Schagen.
Het principe van de B-teams competitie is gelijk aan de bij de senioren wel bekende
teamwedstrijden, met dien verstande dat de jeugdwedstrijden altijd op zondag worden
gespeeld, aanvang 11.00 uur.
De wedstrijden worden in verschillende lokaties in de districten gespeeld.
Dit jaar doet de Magneet met 4 teams mee aan deze competitie.
De teams zijn:
OBIS / De Magneet 1
45986 Jeroen Gosselink
48121 Dennis Ripke
46003 André Kuil
45991 Sander Gosselink

1,45
0,93
0,72
4,10

OBIS / De Magneet 2
37436 Robin Klaver
46008 René Smit

1,45
0,60
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45994 Edwin Smit
49782 Floris Nijhuis

0,60
0,56

OBIS / De Magneet 3
59855 Wendy Warink
59828 Lex Kranendonk
49783 Anita Nijhuis
?
Joni van Duivenvoorde

0,65
0,45
0,41
0,38

OBIS / De Magneet 4
59832 Wesley Pettinga
59853 Paul Wezepoel
59041 Tom Wezepoel
?
Wesley de Wildt
?
Jeroen Stoops

0,42
0,35
0,29
0,29
0,29
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De speeldata zijn:
Team
Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

tegen
Magneet 2
Magneet 1
Onder Ons 1
De Eendracht 1

lokatie
Vennewater
Vennewater
Vennewater
Vennewater

11-nov-01

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Vennewater 2
Onder Ons 1
De Eendracht 1
Vennewater 3

Heerhugowaard
De Eendracht
De Eendracht
Heerhugowaard

25-nov-01

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Heerhugowaard 1
Magneet 3
Magneet 2
Vennewater 1

Vennewater
Vennewater
Vennewater
Vennewater

2-dec-01

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Magneet 4
Vennewater 2
Heerhugowaard 1
Magneet 1

OBIS
OBIS
OBIS
OBIS

13-jan-02

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Onder Ons 1
Vennewater 3
Vennewater 1
Vennewater 2

Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard

20-jan-02

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Magneet 3
Vennewater 1
Magneet 1
Heerhugowaard 1

OBIS
OBIS
OBIS
OBIS

27-jan-02

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

De Eendracht 1
Heerhugowaard 1
Magneet 4
Magneet 3

Vennewater
Vennewater
Vennewater
Vennewater

10-feb-02

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Vennewater 3
Magneet 4
Vennewater 2
Magneet 2

OBIS
OBIS
OBIS
OBIS

3-mrt-02

Magneet 1
Magneet 2
Magneet 3
Magneet 4

Vennewater 1
De Eendracht 1
Vennewater 3
Onder Ons 1

Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaa

28-okt-01

Gezegde: Elk uitstapje is een omweg naar een restaurant
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Gezegde:

Ik vind niet dat een vrouw in de keuken hoort;

zeker niet als het gras gemaaid moet worden.

Het jeugd A-team
Het in de nationale jeugdteamcompetitie uitkomende Pearle / de Magneet bestaat uit
de volgende spelers:
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Vincent Veldt
Mischa Tiecken
Sander Gosselink
Chris Hummel
Cynthia Tiecken

12,22 kader 38/2
16,29 libre
5,03 libre
3,45 libre
2,50 libre

Er zijn 3 nationale teams.
Pearle / De Magneet speelt in poule 2, die een hele competitie afwerken.
Poule 2 bestaat uit de volgende jeugdclubs:
j.b.v.
j.b.v.
j.b.v.
j.b.v.
j.b.v.

Fashion Halderberge
Super de Boer/Roosendaal
Horna
Amorti
Almere `83

uit
uit
uit
uit
uit

Oudenbosch
Zundert
Hoorn
Zevenbergen
Naaldwijk

De thuiswedstrijden van Pearle / de Magneet worden op zondag gespeeld en de
aanvang is 11.00 uur.
Het volledige speelschema is vermeld in de agenda op het publicatiebord.
Onnodig te vermelden, dat U allen heel hartelijk welkom bent bij deze leerzame
biljartwedstrijden.
Het JEUGD-TEAM.
Gezegde:
Een levende hond is beter dan een dode leeuw.
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De OBIS-teams
Dat het biljarten bij de OBIS-leden erg leeft is nu toch wel hèèl duidelijk geworden!
Maar liefst 8 teams hebben zich gevormd, al dan niet met een paar spelers van buiten
onze club. Dit om de teams compleet te maken.

Onderstaand ziet u de teams vermeld:

OBIS 1

B1-klasse

1: C. d. Heer
2: P vd. Mey
3: J. Roekens
res.: J. Tiecken, en P. Beers
OBIS 2C1-klasse
1: Jh. Mol
2: H. Gosselink
3: W. Burger
res.: N. d. Groot
OBIS 3C2-klasse
1: N. Mongelluzzi
2: B. Looyenga
3: H. Lammers
res.: J. Limmen
OBIS 4C3-klasse
1: W. Koelman
2: A. Mantel
3: G. Elst
res.: H. Beentjes, Jh. Mol en Ben d. Ruyter
OBIS 5C4-klasse
1: H. Welboren 2: M. Smit
3: G. v. Kordenoort
4: D. Smit
res.: J. Lubbers, J. Keus en L. Wezepoel.
OBIS 6
C1 Kaderteam (westfriese kadercompetitie)
1: J. Roelands 2: G. Jacet 3: A. Jager 4: J. Bregman 5: C d Heer
Het kaderteam OBIS:
1: V. Veldt
2: J. Ripke 3: J. Beentjes 4: H. Smit
5: A. Liefting
Het Pearle-team:
1: P. Liefting 2: H. Wijers 3: M. Merbis 4: J. d. Wildt 5: F. d. Jong

Speeldata OBIS en Pearle Kaderteam
Onderstaand ziet u de speeldata (van de te spelen 2e helft van het Pearle-team het
team OBIS.
De data van de 1e speelhelft kunt u in ons vorige clubblad lezen!!
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Vermeld wordt alleen de thuiswedstrijden!
7-1-02
OBIS –Pearle Kaderteam
14-1-02
OBIS – De Engel Van der Aart
18-1-02Pearle Kaderteam – De Onderneming
28-1-02
OBIS – Datateam
1-2-02
Pearle Kaderteam – De Vries Juwelier 1
18-2-02
OBIS - `t Centrum
22-2-02Pearle Kaderteam – Push And Win
4-3-02
OBIS –Biljarthandel Hofland Moras
8-3-02
Pearle Kaderteam – Sefety Holland Verzek. Wiro
18-3-02
OBIS – B.V. Velsen
22-3-02
Pearle Kaderteam – De Vries Juwelier 2
1-4-02
OBIS – Kaderteam Club `70
5-4-02
Pearle Kaderteam – B. C.S. De Vergulde Valk
Het moet toch wel heel gek gaan als uit al deze teamwedstrijden niet èèn verslag
binnen komt. De lezers van ons clubblad zitten echt te wachten om te kunnen smullen
van de goede en slechte tijden van deze teams! Stuur eens een tussenstand of iets
dergelijks in!!!!
Heren, biljarters, zet hem op en laat eens wat van je horen!
De kopijbak staat beneden in de hal van ons clubgebouw.
Ik reken op jullie…………
Sukses, George.

Soms vraag ik me af:
Waarom draagt een kamikazepiloot een helm?
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Alle sponors / Adverteerders en allen die zo vriendelijk waren om
kopij voor dit clubblad te leveren,
hèèl erg bedankt!
Hopelijk kan ik de volgende keer weer op uw steun rekenen?
Voor de statistieken .

Dit clubblad bestaat uit:

Pagina`s : 64
Alinea`s : 1736
Regels : 2845
Woorden : 12761
Tekens : 58737

Tekens (met spaties) : 71913
Aantal uren om dit clubblad te maken: (Kan niet meer op deze pagina! Veel
leesplezier, de redactie
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