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Biljartvereniging OBIS – De Magneet

Opgericht d.d. 8 januari 1964
Koninklijk goedgekeurd d.d. 19 februari 1975
Adres: Kerkweg 64 A 1961 JE Heemskerk

: 0251 – 243458
Erelid: Jaap Bregman Initiator tot oprichting van OBIS
Lid van verdienste: Henk Lammers

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

Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

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

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

Henk 1969 LE Heemskerk
: 0251-232838

Hoofd Jeugdzaken- J. Ripke Ln. der Mensenrechten 8
Penningmeester: Jaap 1945 ET Beverwijk

: 0251-249031
Gebouw en materiaal: P.P.M. Visser Deukelven 41

Paul 1963 SN Heemskerk
: 0616144222

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

Red. clubblad; P.R.: G. Jacet Willemshoeve 1
George 1906 CZ Limmen
: 072-5053603

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter: Jeroen Gosselink Secretaris: Dennis Ripke
2e Voorzitter: Robin Klaver 2e Secretaris: Robin Klaver
Wedstrijdleider: Leon Wezepoel
Begeleiders/trainers: Leon Wezepoel, Jan de Wildt, Vincent Veldt

Jan Keus en Micha Tiecken.
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Beste clubgenoten,

Bij deze willen wij als bestuur iedereen die we gemist
hebben op de nieuwjaarsreceptie een gezond en succesvol
2003 toewensen!
De afgelopen maanden zijn voor OBIS bijzonder succesvol
geweest. Zoveel finalisten en kampioenen, daar mogen wij
trots op zijn.
En we zijn er ook nog niet, want we hebben nog meer
finales af te werken, waarbij ik eenieder heel veel succes
toewens.
Ik hoop jullie tijdens de jaarvergadering te kunnen
huldigen. ( niet vergeten: 3-3-2003 )
Verder kunnen wij terugkijken op een bijzonder geslaagde
klaverjasavond en een heel druk bezochte
nieuwjaarsreceptie.
Ik wens iedereen veel succes op zijn clubavond en hoop
dat 2003 voor een ieder weer een mooi en gezond jaar mag
worden!

de voorzitter,
Wim Koelman
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Het betalen van de consumpties

Beste leden het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat wij onze
consumpties laten opschrijven bij de barman of barvrouw. Wij als
bestuur hebben dit al geruime tijd door de vingers gezien omdat wij
er vanuit gingen dat de consumpties op het eind van de avond door
de betreffende leden werd afgerekend. Laten we met ze allen
afspreken om onze consumpties op dezelfde avond af te rekenen.
Mocht deze oproep niet het gewenste resultaat hebben dan zijn wij
als bestuur genoodzaakt om alleen nog consumpties te verstrekken
tegen directe betaling of met onze barkaart. Uiteraard geld hier wie
de schoen past trekt hem aan.

Diverse kledingstukken

Er hangen diverse kledingstukken (in de kast waar wij onze biljart
keu hebben staan). Degene die een jas of trui kwijt is kan daar even
een kijkje nemen of zijn kledingstuk daarbij hangt.

m.vr. gr. , J. Ripke
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Beste clubleden,

Zou u zo vriendelijk willen zijn, als u begint aan de wedstrijden,

(hetzij teamwedstrijden, hetzij competitiewedstrijden of

anderzijds), maar ook tussen de partijen door, om de biljarts en

de ballen schoon te maken.

Met schoonmaken wordt bedoeld:

De biljarts voor de start van de wedstrijden met de

stofzuiger afzuigen en tussen de partijen door met

borstel of doek schoonmaken.

Als het nodig is de schuine lijnen in de hoeken en/of de

kaderlijnen te trekken.

De ballen schoonmaken middels de poetsmachine of met

de doek.

Denk eens aan uw pomerans. Steekt deze niet te veel uit?

Met het doorhalen van uw queue komen er slijtagestrepen op de

lakens! Houdt u ook vooral uw handen schoon!

Het is gebleken dat het onderhouden van het materiaal wel eens

te wensen over laat. Men gooit er wel eens met de pet naar.

Op dinsdag 11 februari 2003 komen er weer nieuwe lakens op!

In verband hiermee is het clubgebouw de gehele dag van

8.00 uur tot 18.00 uur gesloten.

Denkt u erom: ‘’horloges af!’’

Ik wil u allen verzoeken zuinig op het materiaal te zijn. Het is

tenslotte ons werkterrein!

Het is in het belang van het materiaal en uw spel !!!!!!

Bedankt voor uw medewerking,

Paul Visser
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Vertikaal:
1) 2 ballen tegelijk stoten.
2) Waar de bal om draait.
3) Als de pomerans van de bal afglijdt
4) Clubkampioen 2002.
5) Merktekens op de omlijsting
6) Oudere biljarter
7) Onregelmentair aanraken van een bal.
10) Materiaal waarop wordt gespeeld
12) Zo kijkt men als men verliest.
14) Gemaakte caramboles aangeven
15) Voornaam hr.de Boer.
17) Einde partij.
18) Gelijk spel.
19) Teller.
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21) Materiaal biljartbal.
22) Merkteken.
24) Onder de hartlijn gestoten.
28) Gemiddelde
29) Biljarter.
30) Waar het biljart op staat.
33) Beschadigd laken.
35) Niet dik raken.
36) Voornaam di-av. lid.

Horizontaal:
5) Boven de hartlijn gestoten.
6) Oudere biljarter.
8) Voorspel.
11) Clubkampioen 2002.
13) Waar speelbal bal 2 raakt.
16) Stoot met stijle keu.
20) Top van de keu.
23) Biljartspel met vakken.
25) Biljartprijs.
26) Hellingshoek van de keu.
27) Doodleggen van de speelbal.
29) Reeks caramboles.
31) Kleur van de bal.
32) Geen carambole.
34) Gedeelte van de keu.
37) Heeft te maken met het clubblad.
38) Buitenste cm. van de speelbal.

1; 2; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 22; 23; 26; 32; 34; 36; 37; 39; 40; 41 en 42.
Als u de letters behorende bij de bovenstaande cijfers in goede
volgorde weet te zetten, is de uitkomst een voor u zèèr bekende zin.
Graag uw oplossing in de kopijbak!

De uitslag komt in ons volgend clubblad.
Sukses, George.
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Dinsdagav. Stand 15 Jan. `03

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Bruins, G 24 55 515 490 1,05 9

2 Koelman, W 24 53 1247 500 2,49 18

3 Lammers, H 24 50 1854 513 3,61 34

4 Mantel, A 24 48 1093 499 2,19 15

5 Ruijter de, R 24 47 717 594 1,20 9

6 Lammers, B 25 46 917 512 1,79 16

7 Beentjes, H 25 44 1004 511 1,96 22

8 Koelman Jh, J 24 41 1591 533 2,98 24

9 Mol S, S 24 36 1122 493 2,27 18

10 Elst, G 25 36 1007 602 1,67 13

11 Looijenga jr, B 24 35 1066 476 2,23 17

12 Schoehuijs, G 18 34 605 397 1,52 10

13 Beentjes, E 24 34 995 506 1,96 12

14 Diemeer, A 25 34 858 556 1,54 13

15 Adrichem, R 22 33 1422 426 3,33 29

16 Aardenburg, J 22 32 930 477 1,94 14

17 Welp, C 23 32 657 503 1,30 13

18 Beentjes, K 26 31 1670 547 3,05 42

19 Heer de, C 20 29 1160 456 2,54 25

20 Bouhof, A 23 28 1298 517 2,51 25

21 Bart, R 25 27 1836 527 3,48 45

22 Koelman B, B 24 27 673 588 1,14 10

23 Ruijter de B, B 24 25 1098 523 2,09 19

24 Glorie, T 24 24 491 590 0,83 8

25 Meij van de, P 23 22 1354 502 2,69 22

26 Mol, C 12 20 620 251 2,47 19

27 Nijssen, F 17 14 347 380 0,91 6

28 Wolke, R 23 3 362 675 0,53 6

29 Beentjes, B 0 0 0 0 0,00 0

Deze tussenstand behoeft eigenlijk geen commentaar!
Alles spreekt voor zich. Gerardus Bruins laat weer duidelijk van hem

horen. Zal hij biljartles hebben???
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Tapinstructie

Op 7 november jl. is er een biertapinstructie geweest bij

de Heineken Brouwerij te Alkmaar.

Barmedewerkers van OBIS konden zich voor deze middag

opgeven.

We werden om 15.00 uur ‘s middags verwacht en met veel

zin en plezier zijn Jan Deen, Dick Smit, Jaap Lubbers,

Frank Sinkeldam , Jos Limmen en ik met een taxi busje

richting Alkmaar vertrokken.

We werden enthousiast ontvangen door Willem Heida en

kregen allereerst samen met een groepje van

biljartvereniging Onder Ons uit Beverwijk een rondleiding

in het magazijn waar alle biervaten, kratten etc. opgeslagen

staan.

Vervolgens kwamen we in een ruimte waar een mooie bar

stond en kregen we ons eerste drankje …… wel uit een

flesje……want tappen was er nog eventjes niet bij.

Onder het genot van dat drankje en

een nootje bekeken we een film

waarin o.a. duidelijk werd gemaakt

hoe je een ‘’perfekt’’ glas bier dient

te tappen. En ja hoor na dat filmpje

was de beurt aan ons.

Iedereen kreeg de kans om een mooi

glas bier te tappen, maar met naast ons

een strenge leermeester werd menig getapt biertje

afgekeurd. Dit biertje dronk je dan niet snel even op
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nee……… het werd weggespoeld, wat zonde !! Maar ja er

bleven meer dan genoeg correct getapte biertjes over voor

consumptie en we lieten het ons dus ook goed smaken. En

met een lekker stukje worst en kaas werd het allemaal nog

aangenamer.

De stemming kwam er aardig in en zelfs Dik Smit vond het

zelf getapte biertje toch wel erg lekker.

Maar ja aan alle leuke dingen komt een eind en om 17.30 uur

klonk de bel voor de laatste ronde en stond het taxibusje

op ons te wachten maar die toch met enige vertraging (één

persoon kon er maar geen genoeg van krijgen ……hé Jos !)

weer richting huis is vertrokken, een ieder met een groene

Heineken pet op het hoofd.

Al met al was het een geslaagde middag en hebben we op

een zeer gezellige manier geleerd hoe je een mooi glas bier

dient te tappen en wij hopen dat wij voor de OBIS leden

dat nog heel vaak mogen doen.

Hartelijke groet van

Yvonne de Groot-Sinkeldam
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Districtskampioenschap
libre klein 4e klasse 2002

Geschreven door finalist Henk Beentjes

Dinsdag 29 oktober was het dan zover dat er gespeeld gaat worden
om het kampioenschap libre klein 4e klasse.
De heer W. Koelman verwelkomt de deelnemers, arbiters en
aanwezige supporters.
De deelnemers zijn G. Lammers, K. Hulspas, H. Beentjes, G. Bult,
M. Klomp, C van der Toorn, J. Holtrop en C. Winkel.
Wedstrijdleider Henk Lammers deelt de eerste ronde in die eindigt
tussen de 18 en 45 beurten voor de 60 te maken caramboles.

Tijdens deze ronde werd nog een nieuw luchtig OBIS-tenue getoond
door Anne Jager????

De tweede ronde verliep heel spannend tussen de 26 en 44 beurten
maar met 3 standen van 60-59 en een van 60-58. Na de derde ronde
gingen we naar huis, de een met 4 of 2 matchpunten en een met 0
punten met hoofdpijn.

De tweede avond verliep voor M. Klomp heel goed, hij won alle 3
zijn partijen. Er was een remise-partij tussen Hulspas en v.d. Toorn.
De avond eindigde met een tussenstand van 10 punten voor dhr. Bult;
8 punten voor Holtrap en Beentjes en 6 punten voor Klomp en
Lammers. En voor Hulspas, v.d. toorn, Winkel 5-3 en 2 punten. Bult
en Beentjes moeten nog tegen elkaar. Om kampioen te worden
moeten ze allebei winnen want Beentjes heeft een beter gemiddelde.
Holtrap moet winnen van Lammers om 3 te worden. Klomp tegen
Hulspas en Winkel tegen v.d. Toorn. Degene die wint stijgt nog een
plaats. Met deze wetenschap beginnen we donderdag aan de laatste te
spelen 4 partijen.
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M. Klomp, C v.d. Toorn, J. Holtrap en Beentjes winnen hun partij.
Na wat rekenwerk krijgen we de uitslag te horen van wedstrijdleider
Henk Lammers en de prijzen uitgereikt door de secretaris van district
Alkmaar van de K.N.B.B. Jan Visser. Hij merkt op dat ie vanavond
voor een volle zaal spreekt.
Bij het uitreiken van het aandenken heeft deze functionaris voor
eenieder een persoonlijk woordje.
De kampioen Henk Beentjes is uitgenodigd voor de FINALE
GEWEST en G. Bult als reserve.
C.v.d. Toorn vraagt het woord namens de deelnemers, deze bedankt
de arbiters, het barpersoneel en de dames An en El voor het
verzorgen van de hapjes en OBIS voor de perfecte organisatie.
OBIS` erelid Jaap Bregman heeft nog een verrassing voor de 8
deelnemers, want ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
Jaap Bregman-toernooi. En dat is zo wie zo al een hele eer.
Daarna gaan we naar huis met naast die uitnodiging, ereprijzen,
gevuld speculaas, worst en bloemen.

De uitslag:

plts naam vereniging m.p. moy. h.s.

1 H. Beentjes OBIS 10 2,06 17
2 G. Bult Excelsior 10 1,76 9
3 J. Holtrop Excelsior 10 1,46 17
4 M. Klomp Doorschieter 8 1,63 12
5 B. Lammers OBIS 6 1,74 14
6 K. Hulspas Heerhugowaard 5 1,60 11
7 C.v.d. Toorn Lang Rond 5 1,54 11
8 C. Winkel Heerhugowaard 2 1,41 10

Misschien weet u het?
Hoe zet men de bordjes met "Niet op het gras lopen" in de
grasperken?
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Gelijk door naar de gewestelijke finale
libre klein 4e klasse

Deze finale is gespeeld op 6, 7, en 8 december 2002 in de Viaanse
Molen te Alkmaar.
De deelnemers zijn:
J. de Haas De Sport H. Beentjes OBIS
R. Vink `t Vuurschip H. Zevenhek Kaper
G. Verbeek De Sport W. de Rooi Onder Ons
A. Schouten Steeds Beter G. Buitenhuis. Onder Ons `67

De heer Visser van het district Alkmaar verwelkomt de deelnemers,
arbiters en aanwezige supporters.

Wedstrijdleider N. Groot van b.v. A.B.C. deelt de eerste ronde in
waarna de strijd om de punten begint. De winnaars waren tussen de
24 en 40 beurten bekend. Ikzelf won ook en kon dus opgelucht adem
halen in het opmaat gemaakte vestje, (Mary bedankt!), maar had wel
die 40 beurten nodig. De tweede ronde verloor ik van J. de Haas 60
om 22 caramboles in 15 beurten.

Op zaterdag moesten we 3 of 4 partijen spelen. De derde ronde won
ik van H. Zevenhek in 38 beurten. Daarna gingen we eten en deden
we ons tegoed aan de heerlijke soep en broodjes. De vierde ronde
verloor ik weer op 1 carambole; die misser ging door een gaatje
waarbij je 2 maal gaat kijken of het wel kan.
De 5e partij speelde ik tegen G. Verbeek die nog alles gewonnen had
maar dat kwam goed af want die won ik in 26 beurten. Zondag de
laatste 2 partijen tegen R. Vink en G. Buitenhuis won ik ook in 28 en
26 beurten.

Op de volgende bladzijde
de eindstand na 7 rondes:
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plts. naam m.p. moy. district plaats

1 Verbeek 12 2,04 West Friesland Nibbixwoud
2 Beentjes 10 1,80 Alkmaar Heemskerk
3 de Haas 8 1,96 Bollenstreek Leiden
4 Vink 6 1,56 Bollenstreek Noordwijk
5 Buitenhuis 6 1,52 Kennemerland Beverwijk
6 de Rooi 6 1,49 Zaanstr. Waterl. Wormer
7 Zevenhek 4 1,61 Den Helder Den Helder
8 Schouten 4 1,44 Schagen Hippolytushoef

De heer Benschop (gewestelijk afgevaardigde) reikte de prijzen uit en
werd G.J. Verbeek uitgenodigd deel te nemen aan het Nationaal
Kampioenschap en H. Beentjes als reserve.

Na diverse sprekers die bloemen of waardebonnen overhandigden
aan hun clubgenoten, kreeg G. Verbeek het woord. Deze bedankt de
arbiters, het barpersoneel en de hr. N. Groot van b.v. A.B.C. voor de
perfecte organisatie.

Tijdens de wedstrijden ondervond ik veel steun door de
aanwezigheid van de vele OBIS-leden, zowel bij OBIS als in de
Viaanse Molen.
Mijn dank hiervoor.

Henk Beentjes

Voorwedstrijden 4e klasse bandstoten

Ed Beentjes heeft mij bericht dat hij de voorwedstrijden in het
Vennewater gespeeld heeft op 16 december 2002.
Hij had 8 punten uit 6 partijen; een gemiddelde van 1,41 met een
hoogste score van 9! De 4e klasse is van 1,00 tot 1,50. Er zat dus
net geen promotie in. Dat komt wel een keer!
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Ontstaan van het
J.P. Bregman – invitatie – toernooi

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 in het ziekenhuis
beland, noopte hem enkele jaren wat minder aan de weg te timmeren.
Mede door de oprichting van de vereniging in 1964 en de werkzame
periode daarna werd door de vergadering besloten hem een invitatie
toernooi aan te bieden met als naam:
HET J.P. BREGMAN INVITATIE-TOERNOOI.
In samenspraak met het bestuur werd er besloten het toernooi
jaarlijks te houden in het begin van het nieuwe jaar.
Tevens werd er besloten spelers uit te nodigen, die zich verdienstelijk
maken voor de georganiseerde sport in de klassen 5e klasse libre t/m
hoofdklasse libre.
Ook werd de verplichting gesteld dat tenminste 2 OBIS-leden
deelnemen aan het toernooi.
In januari 1978 werd de start gemaakt. Het toernooi werd een enorm
succes en Evert Karssen, nog maar een paar jaar OBIS-lid werd de
winnaar. Het invitatie-toernooi van OBIS werd de jaren daarna
eveneens een zeer groot succes.
De belangstelling was ieder jaar weer enorm en de deelnemers
roemden de organisatie van OBIS.
Het bestuur van toentertijd had een goede greep gedaan om zo`n
toernooi in het leven te roepen. Het is uitgegroeid tot een echt OBIS-
toernooi en in de regiobladen wordt uitvoerig melding en verslag van
het gebeuren gedaan.
Binnenkort start het 26e toernooi. Binnen ons district, maar ook in
vele andere districten, is het een unicum dat een invitatie-toernooi zo
lang stand houdt.
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Onze vereniging dankt dit succes ongetwijfeld aan de opzet van het
toernooi. Het komt zelden voor dat een uitverkoren speler bedankt
voor deelname!
In het komende 26e toernooi is er een wijziging gekomen van het
aantal deelnemers. Er worden 12 spelers uitgenodigd, er wordt in 2
poules gespeeld en na kruisfinales komt de winnaar. De
prijsuitreiking wordt verzorgd door Jaap-himself, die in 1977 aftrad
als voorzitter, in 1979 terug kwam en in 1989 definitief een punt
zette achter zijn bestuurlijke loopbaan bij OBIS.

Vermeldingswaardig nog zijn de WINNAARS, die OBIS leverde.

1978 Evert Karssen 5e klasse libre
1983 Jos Scheffer hoofdklasse libre
1985 Henk Palm 4e klasse libre
1986 Piet Schoorl 3e klasse libre
1987 Ben Looyenga 2e klasse libre
1990 Jaap Klingeler 5e klasse libre
2000 Nicola Mongelluzzi 2e klasse libre

Opmerkelijk dat in de jaren 90 slechts één OBIS-winnaar te
voorschijn kwam!

Bestuur OBIS.
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HET 26e

SPEELDAGEN:
MAANDAG (avond) 10 februari 2003 aanvang 19.00 uur
ZATERDAG (middag) 15 februari 2003 aanvang 13.00 uur
ZONDAG (middag) 16 februari 2003 aanvang 13.30 uur

DEELNEMERS:
1.K. Hulspas lid van b.v. H.H.Waard te H.H.Waard
2.G. Bult lid van b.v. Excelsior te Alkmaar
3.M. Klomp lid van b.v. Doorschieters te Castricum
4.C. v.d. Toorn lid van b.v. Lang Rond te Alkmaar
5.B. Lammers lid van b.v. OBIS te Heemskerk
6.G. Nieuwenburg lid van b.v. de Band te Alkmaar
7.A.v. Setten lid van b.v. Velsen te Santpoort
8.J. Holtrop lid van b.v. Excelsior te Alkmaar
9.H. Beentjes lid van b.v. OBIS te Heemskerk
10.A. Stap lid van b.v. Nova Vita te Alkmaar
11.W. Schuit lid van b.v. Velsen te Santpoort
12.C. Winkel lid van b.v. H.H.Waard te H.H.Waard

Gespeeld wordt in het clubgebouw van de b.v. OBIS.
Kerkweg 64a te Heemskerk.

Het J.P. Bregmantoernooi is een libre-invitatietoernooi voor
spelers uitkomende in de 5e t/m de hoofdklasse. Jaarlijks wordt

een andere groep uitgenodigd.
Bij voorkeur worden spelers uitgenodigd die zich verdienstelijk

hebben gemaakt voor de eigen vereniging of de biljartsport in het
algemeen.

Er wordt gespeeld in de 4e klasse libre
(moyenne van 1,20 tot 1,70).

Aantal te maken caramboles is 60.

U BENT VAN HARTE WELKOM !!
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Arbiters en schrijvers
J.P. Bregman-toernooi

Maandagavond 10-02-2003 Zaterdagmiddag 15-02-2003
Aanvang 1900 uur Aanvang 1300 uur

H.v.d. Bent P. Liefting
J. Beentjes F. Sinkeldam
M. Klaver C. Liefting
H. Gosselink G. Bruins
S. Mol J. Scheffer
H. Welboren Jr. P. Sinnege
K. Limmen M. Smit
P. Koper G. Elst

Bar: G. Smit Bar: J. Limmen
Hulp: J. Deen Hulp: D. Smit

Zondagmiddag 16-02-2003
Aanvang 1330 uur

D. Ripke
G. Schoehuis
A. Mantel
R. Wolke
J. Lammers
P. Limmen

Bar: Sj. Koelman
Hulp: P. Karsten

Wedstrijdleider: H. Lammers



Kopij kan ingeleverd worden tot 12 maart 2003

Pagina 20

Een interview met Paul Wezepoel

Hallo Meneer Jacet. Dit zijn mijn antwoorden op uw vragen.

Vraag 1: Wat is je naam en leeftijd en op welke school zit je?
Antwoord : Ik ben Paul Wezepoel en ben 11 jaar. Ik zit op de
basisschool ‘De Burghtweijt’ in groep 8 (vroeger 6e klas).

Vraag 2 : Wat zou je later willen worden ?
Antwoord: Dat weet ik nog niet (maar in ieder geval net zo lief als
mijn moeder)

Vraag 3: Waarom ben je lid geworden van ‘De Magneet’?
Antwoord: Omdat ik biljart een leuke sport vind en ‘De Magneet’
was het dichtste bij.”

Vraag 4: Wat vind je zo leuk aan de vrijdagavond en het biljarten?
Antwoord: Op de vrijdagavond ben je met andere kinderen en dan
kunnen we ook wat pret maken en met biljart kan iedereen van elkaar
winnen.

Vraag 5: Wat is je gemiddelde op dit moment en wat zou je graag in
de toekomst willen spelen?
Antwoord: Mijn gemiddelde is nu 0.47 en ik wil graag veel hoger
spelen.

Vraag 6: Hoe vind je je vader biljarten? Ben je van plan je vader
(Leon) voor te blijven met je moyenne?
Antwoord: Goed, maar ik heb hem nog niet zo vaak zien spelen. Ik
speel nog niet hoger maar ik ga hem wel inhalen (hoop ik)

Vraag 7: Hoe vind je het op de vrijdagavond gaan? Wat denk je dat
er beter kan, of vind je het goed zo?
Antwoord: Goed en ik vind het zo wel goed.
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Vraag 8: Vind je dat er voldoende biljartles op de vrijdagavond
wordt gegeven en dat je goed begeleid wordt?
Antwoord: Ja, ik vind de begeleiding wel goed.

Vraag 9: Heb je iemand die een voorbeeld voor je is? Qua spelstijl;
moyenne, enz.?
Antwoord: niet echt

Vraag 10: Je speelt in het Magneetteam 4. Hoe vind je het gaan
met het team?
Antwoord: Ik speelde in team 4 en nu speel ik in team 3 samen met
mijn broer Tom en Wesley de Wildt. We staan op de eerste plaats.

Vraag 11: Waar heb je een hekel aan?
Antwoord: Ik heb een hekel aan gepest worden en een bal die achter
langs gaat ( ik bedoel een biljartbal)

Vraag 12: Wat vind je het rotste vak op je school?
Antwoord: Taal en geschiedenis

Vraag 13: Wat vind je het lekkerste eten?
Antwoord: Snert (erwtensoep), patat en pizza.

Vraag 14: Wat vind je van het clubblad? Zou jij in de toekomst het
clubblad willen maken? Zoja, wat zou je dan aan het blad
veranderen?
Antwoord: Ik vind het mooi en goed. Ik zou het niet graag over
willen nemen.

Vraag 15: Tot slot: Wat vind je de leukste vakantie?
Antwoord: Mijn leukste vakantie is de wintervakantie want dan kan
je meestal in de sneeuw spelen.

Tot ziens, Paul Wezepoel
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Verslag over het Gewest van
Tom Wezepoel

De dag begon toen we om half elf in Beverwijk (Onder Ons)
moesten zijn.
Iedereen was op tijd behalve Chris Overgauw, die kwam pas om
kwart voor elf en mocht niet mee doen.
In zijn plaats kwam René Smit die was er al om 10 uur.

De eerste wedstrijd moest ik tegen Joseph van de Kooy die won ik
met een moyenne van 1,25.
De tweede wedstrijd moest ik tegen Elise Bleeker die wedstrijd won
ik met een moyenne van 0,75.
De vierde wedstrijd moest ik tegen Jeroen Stoops die won ik met een
moyenne van 0,63.
De vijfde wedstrijd moest ik tegen Paul Meendering die won ik met
een moyenne van 0,66.
De zesde wedstrijd moest ik tegen Joost Feld die won ik met een
moyenne van 0,90.
De laatste en spannendste wedstrijd moest ik tegen Maikel de Jong
die verloor ik op 2 punten na maar wel een goed
moyenne van 0,84.
Totaal was ik derde met een moyenne van 0,79.

De bekers waren hatstikkke groot en we kregen
ook allemaal een Snikker, een Mars en een Nuts.
Dus het was gewoon te gek.
Plus ik was ook nog reserve voor het landelijk.
Tom

Je vraagt je soms wel eens af....
Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?
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Een interview met Tom Wezepoel

Hallo iedereen. Dit zijn mijn antwoorden op uw vragen.

Vraag 1: Wat is je naam en leeftijd en op welke school zit je?
Antwoord : Ik ben Tom Wezepoel, Ik ben 13 jaar en zit op de
Bonhoeffer in Tl2b.

Vraag 2 : Wat zou je later willen worden ?
Antwoord: Ik wil studeren voor computerprogrammeur/reperateur.

Vraag 3: Waarom ben je lid geworden van ‘De Magneet’?
Antwoord: Ik ben bij ‘De Magneet’ gekomen omdat ik biljart leuk
vindt. Voor ik bij ‘De Magneet’ kwam, speelde ik eerst pool in
Beverwijk op de Breestraat.

Vraag 4: Wat vind je zo leuk aan de vrijdagavond en het biljarten ?
Antwoord: De vrijdagavond is leuk omdat er veel lol is en leuke
trainers.

Vraag 5: Wat is je gemiddelde op dit moment en wat zou je graag in
de toekomst willen spelen?
Antwoord: Door de trainers is mijn gemiddelde is 0.73. Ik wil graag
16 spelen.

Vraag 6: Hoe vind je je vader biljarten? Ben je van plan je vader
(Leon) voor te blijven met je moyenne?
Antwoord: Mijn vader speelt best wel goed maar ik blijf altijd beter
dan mijn vader. Nee, hoor mijn vader speelt hoger dan ik.

Vraag 7: Hoe vind je het op de vrijdagavond gaan? Wat denk je dat
er beter kan, of vind je het goed zo?
Antwoord: De vrijdag is goed. Het is leuk en gezellig.
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Vraag 8: Vind je dat er voldoende biljartles op de vrijdagavond
wordt gegeven en dat je goed begeleid wordt?
Antwoord: Er zijn 4 trainers dus elke tafel een trainer met vier
magneters. Dus minimaal om de twee weken training, dat is toch
goed.

Vraag 9: Heb je iemand die een voorbeeld voor je is? Qua spelstijl;
moyenne, enz.?
Antwoord: Zoals Vincent Veldt en Misja Tiecken zou ik wel willen
spelen vanwege de spelstijl en de goedheid

Vraag 10: Je speelt in het Magneetteam 4. Hoe vind je het gaan
met het team?
Antwoord: Ik speel in Magneet 3 en we staan 1e. Dus we gaan heel
goed.

Vraag 11: Waar heb je een hekel aan?
Antwoord: Ik heb een hekel aan gepest.

Vraag 12: Wat vindt je het rotste vak op je school?
Antwoord: Het rotste vak op school van leraren biologie,
natuurkunde

Vraag 13: Wat vind je het lekkerste eten?
Antwoord: Mijn lekkerste eten is pizza en lasagne.

Vraag 14: Wat vind je van het clubblad? Zou jij in de toekomst het
clubblad willen maken? Zoja, wat zou je dan aan het blad
veranderen?
Antwoord: Het clubblad is mooi maar ik zou het niet willen maken.

Vraag 15: Tot slot: Wat vind je de leukste vakantie?
Antwoord: Mijn leukste vakantie is naar Hawai, China of Amerika.
Tot ziens, Tom Wezepoel
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De nieuwjaarsreceptie 2003
Opnieuw was de belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie, die het
Bestuur van OBIS had georganiseerd op zondag 5 januari, groot te
noemen. Een kleine honderdtal leden met aanhang
maakten er in de ‘’kerstloze’’ zaal een heel gezellige
happening van.
Brandweer Heemskerk was dit jaar streng wat de
brandbeveiliging betreft, maar helemaal
NIETS WAS NIET NODIG GEWEEST.
Het deed overigens geen afbreuk aan de opkomst en
aan de gemoedelijke onderlinge sfeer.
De ‘’borrels’’ smaakten weer best en de vis-hapjes hadden weer
grote aftrek (bedankt vriend Huig).
Een dikke pluim voor de barvrijwilligers, Nico en Yvonne, Cor en
Gerie.
Vermeldenswaardig dat de kleine Oma- en Opa- zeggertjes heel
gezellig zaten te tekenen, te kleuren, te hamertje tikken, te sjoelen en
de ouders gen kind aan ze hadden!
Een beetje jammer dat er enkele honden in de zaal aanwezig waren.
Daar is in onze biljartzaal gen plaats voor, dus voortaan geen
toegang voor de trouwe viervoeters!
Gerard Elst, gangmaker van de festiviteiten-commissie, kom niet
anders doen dan een ieder te bedanken voor de geslaagde middag,
die zeker navolging verdient.
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2e Plumber
Driebanden

Toernooi
Beste clubgenoten,

Vorig jaar, in het Paasweekeinde, hebben ondergetekenden voor de 1
ste

maal het Plumber Driebanden Toernooi georganiseerd. Het is een invitatie-
toernooi voor 16 driebanden-spelers uit de 2

e
klasse en hogere klasses.

Het toernooi heet Plumber Toernooi omdat de hoofdsponsoren van dit
toernooi drie bij onze biljartvereniging spelende loodgieters zijn (engels:
plumber) te weten Ger Bruins, Ben Lammers en Frans Nijsen.
Daarnaast hebben diverse andere sponsoren het toernooi gesteund.

Dit 1ste toernooi is een dusdanig succes geworden dat wij het plan hebben
opgevat om van het toernooi een jaarlijks terugkerend festijn te maken, op
veler verzoek niet in het paasweekeinde maar iets eerder in het jaar. Ook
hebben wij besloten een roulatiesysteem toe te gaan passen en jaarlijks 4
spelers af te laten vallen en 4 nieuwe spelers uit te nodigen.

Dankzij de toezeggingen van onze drie hoofdsponsoren en een ook een
aantal subsponsoren, en dankzij de medewerking van het bestuur van onze
vereniging, is het 2

e
Plumber Driebanden Toernooi een feit.

Het 2e Plumber Driebanden Toernooi zal gespeeld worden op:
Vrijdag 7 maart 2003, alleen de avond, aanvang 19:00 uur
Zaterdag 8 maart 2003, dag en avond, aanvang 11:00 uur
Zondag 9 maart 2003, alleen de middag, aanvang 12:00 uur

Evenals vorig jaar willen wij weer een beroep doen op onze leden om te
assisteren met schrijven en tellen bij dit toernooi.
Binnenkort zullen wij een intekenlijst op het publicatiebord hangen,waar
jullie je op aan kunnen melden voor assistentie een of meerdere dagen of
dagdelen.
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Voor het 2e Plumbers Driebanden Toernooi hebben wij weer een aantal
gerenomeerde spelers uitgenodigd, die we voorlopig hebben ingedeeld
volgens de op dit moment bekende moyennes. Deze geven we echter nog
niet prijs omdat de definitieve moyennes nog vastgesteld zullen worden aan
de hand van op 31 januari 2003 bekende resultaten uit de diverse
competities. Het aantal te maken caramboles zal dan wo-
den berekend volgens de moyenne-intervallen van de teamcompetitie.

Wel kunnen we de voorlopige deelnemerslijst presenteren, ingedeeld naar
PK-klasse:

Menno de Vries Heerhugowaard Extra-klasser
Pieter Adrichem Heemskerk Extra-klasser
Marcel Versluis Heemskerk Extra-klasser
Ab Lenaers Beverwijk Extra-klasser
Toon Rekmans Hillegom Extra-klasser
Rob Levering Akersloot Hoofdklasser
Hans Weijers Heemskerk Hoofdklasser
Cor de Heer Heemskerk Hoofdklasser
Jan van Slooten Beverwijk Hoofdklasser
Jan Prikkel Beverwijk Hoofdklasser
Frans van Beuningen Beverwijk Hoofdklasser
Jaap Ripke Beverwijk Hoofdklasser
Wil van der Braak Haarlem 1

ste
klasser

Piet van der Meij Heemskerk 1
ste

klasser
Leen Sprangers Beverwijk 1

ste
klasser

John Tiecken Heemskerk 1
ste

klasser

De bij de klasses behorende moyennegrenzen zijn: 1
ste

-klasse 0,550 tot
0,700; hoofdklasse 0,700 tot 0,900; extra-klasse 0,900 en hoger

De wedstrijdleiding van het 2e Plumber Driebanden toernooi is weer in
handen van de hoofdwedstrijdleider van BV OBIS, dhr. Henk Lammers

Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om tijdens het toernooi een of
meerdere dagdelen te assisteren dan willen wij jullie graag uitnodigen om
bij dit toernooi op een of meerdere uurtjes te komen kijken.
De verwachting is dat, net als bij het vorige toernooi, het getoonde spel en
de gemoedelijke, gezellige en sportieve sfeer een bezoek zeker de moeite
waard zal maken.

Wedstrijdgroetjes: John Tiecken en Piet van der Meij
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Verslag van de districtsfinale

3e klasse libre

Op woensdag 13, vrijdag 15, en zaterdag 16 november jongstleden
mocht ik aantreden voor de finale 3e klasse libre bij biljartvereniging
Excelsior.
Op woensdag mocht ik aantreden tegen A. Dekker, de als eerste
geplaatste speler.
In het begin gingen we gelijk op maar halverwege de partij liep ik
toch uit en won de partij in 27 beurten, met 80- om 53 en een
moyenne van 2,96.
De tweede paartij mocht ik tegen D. Olie spelen. Dat werd een
spannende partij die ik nipt won in 33 beurten, met 80- om 75 en een
moyenne van 2,42.
Op vrijdag mocht ik tegen D. Laan beginnen en dat werd mijn beste
partij van het toernooi. Het ging als een trein. Ik won deze partij in,
jawel, 19 beurten met 80- om 29 met een moyenne van 4,21.
De tweede partij mocht ik tegen B. Leyen spelen. In het begin had ik
het gevoel van de eerdere partij nog, maar na een tijdje kwam de klad
erin, maar trok toch nog aan het langste eind. In 33 beurten met 80-
om 76 en een moyenne van 2,42.
En dan zaterdag de laatste dag en ‘’jawel’’, ik stond bovenaan met 8
punten en een moyenne van 2,85 en werd gevolgd door F.v. Dorp en
A. Dekker.
Mijn eerste partij mocht ik aantreden tegen C. Koene en hij was
gebrand om van mij te winnen en dat deed hij ook, hij ramde alle
ballen er bovenop en ik kwam niet in mijn spel en verloor in 25
beurten. 32- om 80 en een moyenne van 1,28.
De tweede paartij van die middag mocht ik tegen R. Stoelinga spelen,
het leek wel of ik een middag-dip had en verloor weer in 28 beurten.
41- om80 en een moyenne van 1,46.
De stand was met nog maar èèn ronde te spelen:

1) A. Dekker: 10 pnt.; 2) F.v. Dorp: 8 pnt.; 3) C. Koene: 8 pnt.
En ik als 4e met 8 punten.



Kopij kan ingeleverd worden tot 12 maart 2003

Pagina 30

Maar mijn gemiddelde was ver teruggezakt van 2,85 naar 2,38 en A.
Dekker kon alleen ingehaald worden als hij een slechte partij had en
verloor.
De laatste partij na de lekkere broodmaaltijd mocht ik tegen de
nummer twee aantreden en als ik zou winnen zou ik boven hem
eindigen en dat deed ik dus ook en won de partij in 23 beurten met
80- om 51 en een moyenne van 3,47.
En door dit gemiddelde werd ik netaan toch nog tweede en
gepromoveerd naar de tweede klasse met 2,51!!
Tevens wil ik hierbij iedereen bedanken die mij gesteund heeft met
deze finale……..

De eindstand:
Plts Naam Pnt. Car. Brt. Moy. P. Moy H.S.

1 A. Dekker 12 533 193 2,76 3,63 16
2 H. Welboren 10 473 188 2,51 4,21 19
3 C. Koene 10 530 213 2,48 3,20 23
4 F.v. Dorp 8 483 188 2,56 3,80 17
5 B. Lekyen 5 481 217 2,21 2,58 13
6 R. Stoelinga 5 408 197 2,07 4,00 19
7 D. Olie 4 508 236 2,15 2,85 19
8 P. Laan 2 408 180 2,26 2,05 15

m.v.g. Henk Welboren.
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Magneet nieuws

De vrijdagavond is de avond voor de biljarters van de
jeugdvereniging de Magneet. We prijzen ons gelukkig met de grote
groep van OBIS spelers die bereid zijn om op vrijdagavond de
jongeren de kneepjes van het biljarten bij te brengen. Door de lessen
van grootmeesters Jan de Wildt, Vincent Veldt, Mischa Tiecken en
Jan Keus zien we de persoonlijke percentages van de leden gestaag
stijgen.
De vrijdagavondcompetitie heeft intussen de eerste periode afgerond.
Deze eerste periode is gewonnen door misschien wel ons fanatiekste
en in ieder geval ons jongste lid Patrick Verduin .
De volledige eindstand van de eerste periode van de vrijdag
avondcompetitie is:

Gewestelijke finale 5e klasse
André Kuil mocht als Magneter meedoen aan de gewestelijke finale
5e klasse. Het zat hem tijdens deze finale niet echt mee. Ondanks zijn
mooie en rustige spel liepen de ballen niet zoals men wenst. Hij is
door al die pech helaas als laatste geeindigd, maar André je bent weer
een ervaring rijker zo moet je maar denken. Blijf rustig spelen, dan
komt je kans nog wel een keer.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy
1 Verduin, P 13 27 141 367 0,38 4 0,63
2 Nijhuis, A 13 26 281 329 0,85 6 1,00
3 Kranendonk, M 13 24 89 341 0,26 4 0,47
4 Duivenvoorde van, Y 13 23 299 413 0,72 9 1,09
5 Wezepoel, T 13 22 269 365 0,73 9 2,09
6 Wildt de, W 13 18 413 397 1,04 11 2,00
7 Nijhuis, F 13 17 322 347 0,92 6 1,42
8 Smit, R 13 17 270 373 0,72 5 1,09
9 Kuil, A 13 17 375 421 0,89 9 1,73

10 Stoops, J 13 15 281 438 0,64 9 1,00
11 Smit, E 13 12 331 383 0,86 10 1,50
12 Kranendonk, L 13 10 279 420 0,66 7 0,87
13 Warink, W 13 8 378 466 0,81 9 1,00
14 Wezepoel, P 13 5 197 414 0,47 5 0,70
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De B-team competitie

De B-team competitie is al weer halverwege. Uit de resultaten van de
diverse Magneetleden is op te maken dat de lessen van de
gerenommeerde trainers hun vruchten al reeds beginnen af te werpen.
Met een gemiddelde stijging van 135% denk ik dat de lessen van de
cracks aanslaan op onze jonge sterren. De stand halverwege geeft nog
wel een vertekend beeld omdat de Magneet teams in de eerste
wedstrijden eerst elkaar hebben ontmoet. Wellicht zal aan het eind
van de competitie de Magneet teams de eerste vier plaatsen bezetten.
Is hier soms de wens de moeder van de gedachte of ????? Als onze
kanjers zo doorgaan is de mogelijkheid nod altijd aanwezig, dus wie
weet.

De stand in de B-team competitie is na de wedstrijden van 22
december 2002 als volgt.

Team gesp partij punten wed punten

1. De Magneet 3 10 16 40 – 20
2. Vennewater 2 8 14 32 – 16
3. De Magneet 4 10 12 38 – 22
4. Onder Ons 1 10 12 38 – 22
5. Vennewater 1 8 10 34 – 14
6. De Magneet 2 10 10 32 – 28
7. BVK 1 8 10 28 – 20
8. BVK 2 10 6 22 – 38
9. De Magneet 1 8 6 14 – 34
10. BVK 3 8 4 18 – 30
11. Onder Ons 2 10 0 4 – 56

Zeg dit maar eens snel op:

Als een potvis in een pot pist, heb je een pispot vol

potvispis.
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De persoonlijke resultaten van de Magneet kanjers zijn:

Team Naam Start Begin Huidig Aantal Perc nieuw
Moy Aantal Moy partijen Moy aantal

Magneet 1
Lex Kranendonk 0,600 27 0,701 6 116% 29
Wendy Warink 0,800 31 0,906 6 113% 33
Yoni v Duivenvoorde 0,470 23 0,728 6 154% 29
Anita Nijhuis 0,660 27 0,652 6 98%

Magneet 2
Andre Kuil 0,740 29 0,768 8 103%
Edwin Smit 0,630 27 0,825 10 130% 31
Rene Smit 0,670 27 0,641 11 95%
Wesley Pettinga 0,520 25 0,600 1 115%

Magneet 3
Wesley de Wildt 0,720 29 1,096 10 152% 35
Tom Wezepoel 0,570 25 0,818 10 143% 31
Paul Wezepoel 0,440 21 0,467 10 106% 23

Magneet 4
Floris Nijhuis 0,650 27 0,949 8 146% 33
Jeroen Stoops 0,350 19 0,619 10 176% 27
Patrick Verduin 0,250 15 0,487 10 194% 25

Reserve
Myriam Kranendonk 0,250 15 0,422 2 168%

Op de andere reserves, Jeroen Gosselink, Dennis Ripke en Robin
Klaver, is nog geen beroep gedaan en hebben daarom nog geen nieuw
moyenne.
We houden u op de hoogte van de voorgang van de Magneet in de
B-team competitie.
Gr., Leon Wezepoel.
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Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik graag de OBIS-leden van de

dinsdagavond bedanken voor de aandacht en de prachtige

fruitmand die ik via Ben de Ruijter heb mogen ontvangen.

Het gaat gelukkig nu elke dag weer wat beter met de rug

en ga ik het vanaf de tweede helft weer proberen met

biljarten.

Groetjes, BEN BEENTJES.
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Gewestelijke Finale Driebanden klein 2
e

klasse

Als ik dit schrijf is het alweer ruim 11 weken geleden dat deze finale
heeft plaatsgevonden. Ik heb het hier over de Gewestelijke Finale
Driebanden klein 2

e
klasse welke op 1, 2 en 3 november 2002

gespeeld is in café de Bollenhoek in Breezand, waar ik als 6
de

geplaatste aan deel heb genomen.

Het deelnemersveld zag er als volgt uit:

Nr Naam Vereniging District Moy
1. H.H.M. Naus Bolwerk’81 Kennemerland 0.729
2. J. Roozendaal DOS Winkel Schagen 0.673
3. A. van Beelen Concordia Bollenstreek 0.618
4. P. Rijkenberg Pumerend Zaanstreek 0.605
5. G. Gravemaker Vriendenkring Kennemerland 0.593
6. H.J. Tiecken OBIS Alkmaar 0.589
7. G. Bijvoet Prins Hendrik Den Helder 0.497
8. F. Haakman Horna West-Friesland 0.497

Een aantal van bovenstaande spelers kende ik al. Bij Naus en
Gravemaker had ik de wedstrijdleiding van de districtsfinale van het
district Kennemerland gedaan, die werd gehouden bij BV Onder
Ons uit Beverwijk. Ook heb ik jaren tegen ze gespeeld in district
Kennemerland en kom ik ze regelmatig tegen als ik optreed als
districtsarbiter.
Rijkenberg heeft een zoon bij de jeugd spelen die ik tegenkwam bij
de jeugdtoernooien die ik organiseerde.

Er werd dus gespeeld in Café de Bollenhoek in Breezand. Het café
was recentelijk verkocht en overgegaan naar een andere eigenaar
en eigenlijk al gesloten. Maar omdat er geen andere locatie op korte
termijn beschikbaar was hadden oude en nieuwe eigenaar speciaal
voor dit weekeinde de deuren nog geopend.
Dit was prachtig geregeld voor het organiserende district, echter de
2 speeltafels waren de laatste tijd niet meer onderhouden en dus rijp
voor de sloop. Geruststellend was dat iedereen er niet goed op uit
de voeten kon.
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Er werd dus gespeeld op 2 tafels. Dit betekende dat er vrijdags en
zaterdags al om 13:00 uur begonnen werd en er ’s avonds
doorgespeeld moest worden, met op de zondagmiddag de
slotpartijen.
Ongelukkigerwijs kwam het rooster zo uit dat ik zowel de vrijdag als
de zaterdag in de openingspartijen moest spelen om 13:00 uur, om
circa 14:30 uur dus klaar was, en na het avondeten om 17:15 uur
aan mijn volgende partij mocht beginnen. En 5 uur pauze tussen 2
partijen is lang, vervelend lang.

De 1
ste

partij tegen Gravemaker ging ik in 36 beurten uit met een
moyenne van 0.694. De 2

e
partij tegen Bijvoet verloor ik, na 5 uur

stilzitten, met een moyenne van 0.372. Maar de 3
e

partij tegen
Haakman pakte ik weer in 35 beurten met een goed moyenne van
0.714. Er werd deze dag over het algemeen goed gespeeld
ondanks het materiaal.
Na de 1

ste
wedstrijddag stond ik evengoed op een 4

e
plaats met een

moyenne van 0.588, voorwaar niet slecht. Rijkenberg, die als
reserve was toegevoegd, stond na de 1

ste
speeldag heel verrassend

bovenaan met een moyenne van 0.735.
Naus maakte zijn favorietenrol waar en stond 2

de,
op 2 punten

achterstand met een moyenne 0.760.

De 2
e

wedstrijddag speelde iedereen dramatisch slechter. Ikzelf won
mijn 4

e
partij tegen van Beelen en mijn 6

e
partij tegen Rijkenberg in

respectievelijk 48 en 49 beurten. Niet echt slecht maar de
moyennes waren net boven de 0.500. De 5

e
partij tegen Naus, weer

na 5 uur stilzitten, verloor ik dramatisch met een moyenne van
0.372, wel volkomen terecht trouwens.
Maar na twee wedstrijddagen en met nog 1 ronde te gaan stond ik
op een verdienstelijke 3

e
plaats met 8 punten en een moyenne van

0.523.
Op de 1

ste
plaats stond de favoriet Naus met 10 punten en een

moyenne van 0.648, 2
e

Roozendaal met 8 punten en een beter
moyenne dan mij, en 4

de
Rijkenberg met 8 punten en een slechter

moyenne dan mij. Dus theoretisch nog 4 kanshebbers voor de
slotdag.
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De finale partijen op de slotdag waren Naus-Rijkenberg en Tiecken-
Roozendaal. Ik had dus nog een kleine kans om 1

ste
te worden als

Naus in een lange partij van Rijkenberg verloor en ik in een korte
partij van Roozendaal won. De kans bleef echter theoretisch, ik won
in 41 beurten van Roozendaal, maar Naus won in 39 beurten van
Rijkenberg.
Uiteindelijk ben ik in het gewest als 2

e
geëindigd met 10 punten,

achter de terechte kampioen Naus en gevolgd door Roozendaal en
Rijkenberg.

Al met al heb ik toch een succesvol toernooi gespeeld. Ondanks het
wat mindere materiaal was de sfeer uitstekend en de gehele
verzorging prima. Ook petje af voor de organiserende vereniging en
het arbiterskorps. Beiden kampten met bezettingsproblemen maar
kregen het met het geringe aantal leden toch voor elkaar een
prachtig toernooi te organiseren. CHAPEAU voor alle mensen die bij
mij zijn komen kijken. De belangstelling, zowel van OBIS als van
Onder Ons Beverwijk was hartverwarmend.

Naus heeft ons gewest op 13, 14 en 15 december 2002 op prima
wijze vertegenwoordigd bij het NK in Almere. Op de 2

e
dag ben ik

daar, samen met Désirée, even op bezoek geweest.
Helaas was de 4

e
plaats voor Naus het maximaal haalbare.

Tot slot wil ik nog een pleidooi houden voor het organiseren van
finales op 4 tafels. Dit heeft belangrijke voordelen. De duur van een
toernooi kan verkort worden tot anderhalve dag, hetgeen de kosten
voor de spelers limiteert, zeker als er ook overnacht moet worden.
Het kostenplaatje van onze sport is op dit moment heel actueel.
Maar ook vervelende rustpauzes van vele uren zullen worden
vermeden, omdat er doorgespeeld kan worden.
Nadelen zijn dat er die dagen meer arbiters en schrijvers nodig zijn
en dat de lokaalhouder minder verdient. Dit is echter in mijn ogen
minder van belang.

Wedstrijdgroeten
John Tiecken
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Hieronder de stand na de eerste periode van de
maandagmiddaggroep
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Nationale finale kader 38/2 2e klasse

Geschreven door Vincent Veldt

Toch enigszins verrast was ik toen ik
bericht kreeg dat ik in de nationale finale
kader 38/2 2e klasse zat. Het eerste jaar
bij de senioren en dan net als achtste
geplaatst in de finale. Ik was overigens
niet de enige Noord Hollander. Ook
Huub Pijnacker uit Schagen, Germ Bot
uit Hoorn en Hans Wijers van Onder

Ons Beverwijk zaten in deze finale. De finale werd verspeeld op 13,
14 en 15 december in Wijchen. Drie dagen ver van huis. Dat werd
dus een hotelletje boeken.

Vrijdagochtend heel vroeg gingen we richting Wijchen. Ik reed met
Hans mee en die wilde het zekere voor het onzeker nemen, gladheid,
files etc., dus vertokken we al om 7 uur.
Na anderhalf uur rijden en geen enkele file waren we dus iets te
vroeg in Wijchen (8.30 uur). We gingen eerst nog maar even naar het
hotel toe en na het inchecken konden we daar nog gebruik maken van
een heerlijk ontbijt. Daar kwamen wij Huub Pijnacker en zijn vrouw
ook al tegen, zij waren donderdag al aangekomen. Na een gezellig
ontspannen uurtje gingen we naar het biljartcentrum Zaal
Verploegen. Er werd met acht man op twee biljarts gespeeld. Iets wat
met zich meebrengt dat je soms uren moet wachten tot je weer mag
spelen, maar dit geeft ook gelegenheid om naar de andere spelers te
kijken en eens een praatje met iemand te maken.

Tijdens het inspelen van mijn eerste partij kwamen Jaap Ripke,
George Jacet en Anne Jager binnen. Ondanks het toch wat vreemde
materiaal en de spanning had ik na 3 beurten al 75 caramboles op de
teller staan tegen 35 van mijn tegenstander. Vanaf dat moment zakte
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ik een beetje weg en lukte het mijn tegenstander, André vd Beek, om
binnen de drie volgende beurten uit te zijn. Ik werd meteen met mijn
neus op de feiten gedrukt; dat gebeurt er in zo’n finale, als je een paar
steken laat vallen wordt je meteen afgestraft. Snel vergeten en
vooruitkijken naar de volgende partij.
Deze partij was tegen Germ Bot. Ik ken Germ al een tijdje (vanuit de
jeugd) en heb al vaker tegen hem gespeeld en was dus extra gebrand
om van hem te winnen. Het werd de zwaarste partij voor mij van het
toernooi. Na drie beurten was de stand gelijk 150-150. De spanning
werd groter en groter, elke beurt kon de laatste zijn. In de zevende
beurt liet Germ een simpel balletje liggen, ik moest er nog 30. Hoe
het mogelijk is geweest weet ik nog steeds niet, maar negen punten
voor het einde kon ik weer naar mijn stoel: RESTÉ DEDANS. Germ
maakte zijn laatste caramboles en de tweede verliespartij was een
feit. De teleurstelling was groot; ik had kansen gehad en ze niet
benut, zwaar balen!!
Ik moest de wedstrijd erna meteen weer spelen, waar ik niet zo blij
mee was. Ik was helemaal leeg, de vorige wedstrijd alles gegeven en
niets behaald. Het werd ook mijn slechtste partij van het toernooi,
verlies in 13 beurten met slechts 113 caramboles.
Dag 1 was dus slecht verlopen, drie verliespartijen en een algemeen
moyenne van 15.48.

Zaterdag 14 december
Na een heerlijke douche en een goed ontbijt was ik klaar voor de
tweede dag. Ik had de gebeurtenissen van vrijdag van me af weten te
zetten en ik moest er maar het beste van zien te maken voor de
overige vier wedstrijden. De spanning was weg, en de scherpte drie
keer zo groot als gisteren.
Rond het middaguur arriveerde mijn ouders en een hele schare fans
voor Hans uit Beverwijk. Heel erg leuk, want ook voor mij waren dit
allemaal bekenden. Zij zouden ook in het hotel verblijven waar wij al
zaten, dat beloofde dus een gezellige boel te worden zaterdagavond.
Ik won al mijn drie partijen. Twee keer 6 beurten en een keer acht
beurten. Dat was een aardige opsteker en mijn gemiddelde steeg nu
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naar 21.65 en ik had nu ook tenminste 6 wedstrijdpunten. Er was dus
nog een mogelijkheid om op het podium te komen.
Met mijn ouders, de mensen van Onder Ons en een andere finalist
Jeroen Schulte (een echte Tukker) werd het erg gezellig in het café
bij het hotel. Een beetje driebanden, darten, sport kijken en gewoon
een hoop plezier hebben onder het genot van een biertje.

Zondag 15 december
Nog voor dat de wedstrijden waren begonnen waren de supporters
van Obis al binnen. Jos Limmen, Sjaak Strik, Jaap Ripke, Dennis
Ripke, John en Désirée Tiecken (met fototoestel), Micha en Daphne.
Jos Limmen had iedereen weer veilig overgebracht met zijn busje.
Noord Holland was wat fans betreft weer het beste vertegenwoordigd.

Na de eerste helft van de
laatste ronde werd het toch
wel weer een beetje
spannend. De spelers die
bovenaan stonden pakten
allemaal punten van elkaar
af, zodat de bovenste vijf
spelers heel dicht bij elkaar
kwamen te staan. Ik kon
zelfs nog tweede worden,
maar dan moest ik wel mijn
laatste partij winnen en dan
moest Germ Bot van André
van der Beek winnen. Het
ging niet makkelijk, maar
ik won mijn partij
uiteindelijk in 14 beurten
en ook Germ won zijn
partij.
Wie had dat gedacht, op
vrijdag beginnen met drie verliespartijen en dan toch nog tweede
worden. Zo zie je maar weer, met biljarten kan het raar lopen. Dus,
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maak je niet druk als je de eerste wedstrijden verliest, je kan altijd
hoger eindigen dan je denkt.

Na afloop hebben we met het hele Obis-gezelschap nog heerlijk
gegeten bij café Nijman. Iedereen die er dit weekend is komen kijken
of op een andere manier interesse heeft getoond, hartelijk bedankt
voor jullie support. Het was een heel gezellig, sportief en uiteindelijk
toch nog succesvol weekend.

De einduitslag:
pnt gem. serie

1 Germ Bot 10 24,03 113
2 Vincent Veldt 8 19,96 124
3 Hans Wijers 8 19,29 63
4 André vd Beek 8 17,47 79
5 Jeroen Schulte 8 15,92 99
6 Theo vd Ven 6 15,76 94
7 Huub Pijnacker 4 14,17 81
8 Huub Vereggen 4 11,91 110

Vincent Veldt
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Klaverjasdrive op 23 november 2002

De klaverjasdrive in ons clubgebouw is opnieuw een gezellige
ontmoeting geworden. Met een record aantal deelnemers, 68 in
totaal, was de zaal echt vol. Wat opviel was de sterke
vertegenwoordiging van de Koelmannen- en vrouwen. Zit de
voorzitter hier achter? Je zou het kunnen denken………..
Er is, onder het genot van een drankje en een heerlijk hapje weer
gezellig gekaart.
Cor de Heer, met heimwee-perikelen, zat weer goede in zijn rol,
Wim van Tunen, bruingebrand in Indonesië - Bali, deed goed mee en
Gerard Elst, als CEREMONIEMEESTER, kweet zich weer goed van
zijn taak. De andere harde werkers, de vrijwilligers van bar en hapjes,
draaiden eveneens op volle toeren.
In zo`n drive komen er uiteindelijk winnaars en verliezers.
Tijdens de prijsuitreiking kondigde Gerard Elst aan, dat we allemaal
prijs hadden (chocoladeletter), maar de echte winnaars gingen met
fraaie prijsjes naar huis. `t Is ondoenlijk om de plaatsen 1 t/m 24 te
memoreren, maar mevrouw de Heer (moeder van…….) ging met de
hoofdprijs aan de haal. Bijna 5500 punten had zij in de paar uur
kaarten verzameld.
Gefeliciteerd en……tot ziens! Opvallend, maar wel écht Heemskerks
waren de Beentjes-winnaars! De poedelprijs, meestal de persoon met
de minste punten, maar bij OBIS het gemiddelde tussen de hoogste
en laagste puntenscore werd gewonnen door Hannie Welboren (een
bus stroopwafels…mmmm)
Wim Koelman sloot de avond af en deelde mee dat OBIS zijn drives
weer voortzet in april 2003.
NOOT:

Bij de volgende drive is er door meerdere personen verzocht
om na iedere speelronde van tafeltje te wisselen.
Het zal de gezellige sfeer ten goede komen.

Bré-ja
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Districtsfinale 5e klasse bandstoten.

In het Alkmaars Biljartcentrum
De Viaanse Molen is onder de
organisatie van Nova Vita de
districtsfinale 5e klasse band-
stoten verspeeld.
De organisatie trof het niet dat op
de eerste wedstrijddag, Jan Hul-
sen wegens familie-
omstandigheden moest afhaken.
Het kampi- oenschap moest met
7 man verder…………Ons
donderdagavondlid Dik Smit had
zich met een moyenne van 0,91
als 6e geplaatst voor deze finale.
Na de eerste dag bleek het al een
spannend toernooi te worden.
Men ontliep elkaar niet veel. Dat
bleek ook na 5 ronden, toen er
nog nauwelijks tekening in de
strijd was. Dik Smit leidde met 6
matchpunten uit 5 partijen. Alle
andere spelers hadden 4 match-
punten en Gerard Nieuwenburg
stond onderaan omdat hij één
partij meer had gespeeld.
Vervolgens waren de beste
kansen voor Jan Holtrop, Klaas
Popken, Gerard Impink en Dik
Smit. Deze 4 moesten in de
slotronde nog tegen elkaar.
Impink en Holtrop versloegen
beide met flink verschil;
respectievelijk Dik Smit met 30
tegen 20 en Klaas Popken met 30
tegen 21, waarna het betere

moyenne van Gerard Impink
beslissend was voor het
kampioenschap, zodat hij het
district mag vertegenwoordigen
in het gewest.
Kwam Dik als 6e met een
moyenne van 0,91 in de finale,
hij kwam er als 5e geplaatste en
met een moyenne van 0,79 uit.
Dit resultaat viel Dik een beetje
tegen……….Ik ben wel een
ervaring rijker geworden, zo gaf
hij mij te kennen. Ik hoop het
volgend jaar beter te presteren en
dan zal ik proberen uit die 5e

klasse te promoveren. Ik ben veel
met mijn zoon Marcel aan het
oefenen en ik heb het gevoel dat
mijn spel wel wat beter wordt.
Alleen al het rustiger spelen is
voor mij al een vooruitgang.
Ik wil nog even vertellen dat ik
onlangs een librepartij tegen
Willem van Weert speelde met
6,71 gemiddeld……….Ik maakte
de 47 caramboles in 7 beurten.
Fantastisch hé! Willem gaf toe
daar niet tegenop te kunnen!
Dat gaf toch een lekker gevoel
voor mijn spel in de toekomst,
vertelde Dik…. En daar heeft hij
gelijk in…..

Sukses Dik, Gr. George.
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Om te weten

Joop Schelvis heeft na 11 jaar lidmaatschap te kennen
gegeven dat hij wegens gezondheidsredenen moest afhaken.
Veel sterkte in de toekomst. We zullen hem missen!

Gebleken is dat er nog steeds, zonder toestemming van de
eigenaar, gebruik wordt gemaakt van keus uit het keuenhok.
Dit tot ergernis van de eigenaars. Heeft u geen keu, dan kunt
u gebruik maken van een keu uit een van de rekken in ons
clublokaal.

Ook is gebleken dat de barmensen goed op de hoogte zijn van
alle handelingen die verricht moeten worden om de bar netjes
achter te laten en af te sluiten op de avond en/of middag.
Maar als je als niet-barman ook eens wat lege glazen
meeneemt naar de bar, zal niemand je dat kwalijk nemen ….,
maar wordt het je doorgaans als dank afgenomen.

Wat u als een vanzelfsprekendheid zou moeten weten is dat
het publicatiebord er niet voor niets hangt! Blijkbaar wordt er
niet altijd op gekeken. Op een vraag of men een aantal
deelnemers van de clubkampioenschappen uit de jaren 1966,
1967, 1968, 1969, 1987 en het jaar 2000 kon opgeven
(opzoeken), is totaal niet gereageerd!! Zelfs het jaar 2000
weet niemand zich te herinneren………???? Wel gek!

Wist U dat alle consumptieartikelen naar boven en alle lege
flessen naar beneden gebracht moeten worden. Een heel
gesjouw! Bent u toevallig in ons clubgebouw aanwezig en
men is op dat moment aan het slepen, neemt u dan ook eens
een kratje of doos mee. Kleine moeite en een beetje hulp is
nooit weg!!!

Wat je als “late en laatste speler” wel zal weten, is dat je het
afdekken van de tafel met het kleed niet altijd aan de barman
of de wedstrijdleider over moet laten, maar doe het even zelf
en ruimt u dan tevens de biljartballen even op waar ze
horen……………… In het ballenkastje!
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Enkele van u zullen het wel een keertje ondervonden hebben
dat u op een ochtend wilde biljarten, maar werd u daarvoor
die ruimte niet geboden. Het mag soms eens voorkomen dat
het biljartlokaal schoongemaakt moet worden, waar bijna de
gehele ochtend voor nodig is. Dit is het geval als er daags
ervoor vèèl gebruik van ons lokaal is gemaakt, b.v. na de
drukbezochte nieuwjaarsreceptie of na de klaverjasavonden.
Houd u er dus rekening mee dat de ochtend erna
schoongemaakt moet worden…….het is maar een weet!!!!
Normaal gesproken is er iedere ochtend na 10 uur s`morgens
gelegenheid om vrij te biljarten.

Weet u het nog? ………Kijkt u even of er clubbladen in ons
clubgebouw zijn blijven liggen van iemand die bij u in de
buurt woont. Een kleine moeiten om het blad even bij uw
clubgenoot of sponsor in de bus te kieperen…..Alvast
bedankt!

Even voor de duidelijkheid: ‘’Het volgend clubblad’’ komt
ong. 1 april 2003 uit en kopij voor dit blad kunt u tot uiterlijk
12 maart 2003 indienen! U weet inmiddels wel dat zonder
kopij het leven voor mij zwaar zal vallen !!!!!!!!

m. vr. gr. George
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Onlangs kreeg ik (George) een e-mailtje van Leon Wezepoel met de
mededeling dat ik het wel vervelend zou vinden om elke keer weer
die onzin te ontvangen. Maar, zo schreef Leon, “desondanks doe ik
het toch weer’’.
Nou, Ik zou willen dat ik meer van dit soort onzin naar mij
geëmaild…………kreeg!
Ik zou daar hèèl blij mee zijn.
Leon,
Bedankt….!

Gewestelijke finale libre 5e klasse

Na het behalen van de districtkampioenschap 5e klasse libre werd ik
door het gewest uitgenodigd om deel te nemen aan het gewestelijke
kampioenschap. Er werd verwacht dat ik op vrijdagavond 29
November om 18.30 uur aanwezig zou zijn in het West Friese Biljart
en Partycentrum (WFBP) gelegen in Zandwerven, een buurtschap
van het plaatsje Spanbroek. Omdat collega donderdagavond biljarter
Jos Roekens had verteld dat hij voor zijn finale driebanden in
Heerhugowaard bijna te laat was gekomen als gevolg van de enorme
drukte op de A9 voor het verkeersplein Kooijmeer bij Alkmaar, had
ik voldoende tijd ingepland om vooral niet te laat aanwezig te zijn.
Om even na vijven vertrok ik uit Heemskerk zodat ik bijna anderhalf
uur de tijd had om naar Zandwerven te rijden.
Volgens de wet van Murphy is de tijd die nodig hebt omgekeerd
evenredig met de beschikbare tijd, oftewel als je weinig tijd heb is
het oponthoud extreem groot, dus als je voldoende tijd neemt is het
oponthoud minimaal. Het laatste was dus voor mij van toepassing en
arriveerde ik al om 17.45 bij de lokaliteit. Ik bleek niet de enige te
zijn die ruim de tijd had genomen voor de reis, want vijf minuten
later arriveerde de kampioen van het district Den Helder. Om 18.00
uur werden wij door de uitbater van het WFBP ontvangen met een
pot verse koffie. Het WFBP is een groot biljartcentrum waarin 11
biljarttafels van OBIS kwaliteit stonden opgesteld. Twee grote
driebanden tafels en 9 libre tafels. Het gehele kampioenschap, met
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uitzondering van de laatste ronde, werd dan ook op 4 tafels
afgewerkt.
De eerste partij moest ik opnemen tegen de kampioen uit Den Helder.
Dit was ook meteen mijn beste partij, ik speelde mooi rustig en won
hem met een moyenne van 2,10,.
De tweede partij was, onder het toeziend oog van George Jacet en
Jaap Bregman, een martelgang van kromme Leendert. Alle ballen
lagen verspreid over het hele biljart, het liefst nog tegen de band aan.
Zelfs grootmeester George wist niet wat te doen met zulke
aanvangsstoten. Ik verloor deze partij dan ook. Daarna knapte er
onbewust wat bij me, want in alle andere partijen kon ik de rust niet
meer terug krijgen in mijn spel. Ik speelde alles net even te hard,
waardoor de "verzamel" stootjes net mislukten. De caramboles moest
ik bij elkaar scharrelen, een echt lekkere serie wou maar niet lukken.
Uiteindelijk eindigde ik op de vijfde plaats met een eindmoyenne van
1,20, hetgeen goed is voor promotie, maar de manier waarop het tot
stand is gekomen geeft mij echter geen goed gevoel. Maar niet
getreurd, een ervaring rijker ga ik mij volgend jaar proberen te
plaatsen voor het districtskampioenschap van de 4e klasse. Dus wie
weet volgend seizoen weer een positiever verhaal.

Leon Wezepoel
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Korte beurtenfestival…………

Hier het vervolg van het beurtenfestival. De lijst wordt langer en
langer. Gezien de reacties van de spelers, moet het een eer zijn om
in dit festival te komen. Daar gaan we…….:

Jaap Ripke
De gepromoveerde Jaap speelt in een uitstekende vorm. Uit in 8
beurten = 22,50 gemiddeld. Is een topprestatie! Huig speelde ook met
9,00!

Joop Roelands
Start met een serie van 49 en daarna 5 maal twintigers, is uit in 7
beurten = 22,85 gemiddeld. De doorbraak naar het betere kader is
gezet. Arm Nico kwam tot slechts 39 caramboles.

Vincent Veldt
Ontbreekt de laatste keren niet meer in dit festival. Dat betekent een
flinke moyenne-stijging. Tegen Frank uit in 7 beurten = 28,57
gemiddeld met een finish van 73 is heel knap te noemen. Frank
kwam tot 80 caramboles = 11,42 gemiddeld.

John Tiecken
Een nieuw gezicht in dit festival. Opvallend, daar voor John deze
prestatie, uit in 6 beurten = 13,33 gemiddeld geweldig genoemd mag
worden. De serie van 48, ook èèn der hoogste ooit gescoord was heel
knap. Zijn tegenstander George heeft van zijn mooie spel genoten. Ga zo
door!

Vincent Veldt
Wordt nu 2 maal vermeld. Eerst werd John Mol ‘’geslachtofferd’’.
Met een 60 en een 112(!) kwam in 8 beurten = 25,00 gemiddeld
einde partij. Een week later vlotte het de eerste 5 beurten tegen Joop
helemaal niet, daarna kwam het technische talent in al zijn
schoonheid boven drijven. Een opwarmertje van een 65 en uit met 90
was het slotakkoord. Opnieuw 8 beurten = 25,00 gemiddeld.
Joop deed het met 13 gemiddeld ook best.
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Peter Beers
Evenals John een nieuw gezicht in dit festival. Peter won van Joop in
8 beurten = 13,12 gemiddeld, waarbij hij door een ongelooflijke los-
bandstoot zijn slotserie van 51 voltooide. Peter was dolblij met nu
ook een geweldige partij. Proficiat, je bent het niet verleerd!

Jaap Ripke
Wordt opnieuw genoemd. Zijn fraaie slotserie van 87 in de 7e beurt =
25,71 gemiddeld maakte hem tot matchwinner. Sterk spel, Jaap.
George bleef hulpeloos achter……

John Mol
Komt meer en meer in beeld. Om in 8 beurten = 13,12 gemiddeld uit
te spelen is wat in je mars hebben. De partij verliep met in 5 beurten
niks, daarna met 59 en 32 naar de 105. een speler om in de gaten te
houden……..

Jeroen Beentjes
De 2 sterkste kaderspelers van onze groep, Jeroen en Vincent tegen
elkaar. 57/2 kaderspeler Jeroen tegen 38/2 kaderspeler Vincent.
Vincent opende met een 110 (!), Jeroen bleef niet achter en scoorde
ook hoog. Heel knap scoorde hij tenslotte een serie van 90 (!) en
kwam als eerste aan de streep. Jeroen uit in 7 beurten = 28,55
gemiddeld en Vincent kwam tot 24,43 gemiddeld. Een beauty van
technisch vernuft……..bravo!

In dit beurtenfestival worden spelers genoemd die uit zijn onder de 9

beurten. Toch ook even een uitzondering voor Jan Keus .Als
‘’kleine’’ speler maakte hij in 10 beurten zijn te maken 48
caramboles = 4,80 gemiddeld. Ook hier mogen wij spreken van een
bemoedigende vooruitgang en daarom nu vermeld!

Deze opsomming is tot 1 januari 2003. allemaal veel sportief succes
in het nieuwe jaar 2003 toegewenst.

Brè-ja
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Woensdagav.Stand 15 Jan `03

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Veldt, V 14 32 2655 155 17,12 112

2 Klaver, M 15 31 602 272 2,21 14

3 Roelands, J 14 30 2032 197 10,31 75

4 Tiecken, D 15 30 525 302 1,73 19

5 Keus, J 15 29 640 262 2,44 15

6 Bent van de, H 15 27 1236 280 4,41 29

7 Limmen, J 14 27 664 267 2,48 12

8 Beentjes, J 13 26 2424 170 14,25 109

9 Mol Jh, J 15 24 1211 195 6,21 68

10 Jacet, G 13 24 1637 198 8,26 53

11 Ripke, D 15 24 487 329 1,48 12

12 Ripke, J 12 23 1876 170 11,03 98

13 Liefting, P 12 20 2722 162 16,80 173

14 Gosselink, H 13 19 1151 234 4,91 85

15 Visser, P 16 19 1086 307 3,53 37

16 Liefting, C 13 18 1324 229 5,78 63

17 Jager, A 11 16 1264 210 6,01 50

18 Bregman, J 9 15 1104 181 6,09 29

19 Scheffer, J 13 15 1544 251 6,15 33

20 Hummel, C 15 14 1388 234 5,93 57

21 Tiecken, J 14 14 843 253 3,33 48

22 Gosselink, J 15 13 589 315 1,86 21

23 Burger, W 15 13 1138 313 3,63 28

24 Groot de, N 9 11 548 197 2,78 26

25 Sinkeldam, F 13 10 1480 231 6,40 61

26 Strik, S 13 10 1460 223 6,54 58

27 Beers, P 10 7 773 164 4,71 51

28 Kranendonk, J 11 0 346 277 1,24 8

Zoals u ziet staat Vincent bovenaan. Bij de nationale finale als 2e

geeindigend, met een moyenne van boven de 19 , 38/2, dan kom je
tot de conclusie dat dit de juiste stand is.
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TENUE WETENSWAARDIGHEDEN

Onder deze kop hebben wij, de outfitcommissie, u de laatste
maanden steeds op de hoogte gebracht over de stand van zaken
met betrekking tot ons nieuwe clubtenue.

Als ik dit schrijf is het woensdag 15 januari 21:50 uur, iets meer dan
2 uur voor de copy-deadline van het clubblad en ongeveer 1,5 uur
na afloop van waarschijnlijk de laatste bijeenkomst van de
outfitcommissie. Ja u leest het goed, waarschijnlijk de laatste
bijeenkomst.

In het vorige clubblad hebben wij jullie op de hoogte gebracht van
de uitslag van de enquette en hebben we aangegeven hoe we
verder wilden gaan met de keuze van het tenue, het zoeken van
eventuele sponsoren en de gesprekken met de diverse leveranciers.

Al deze activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Voor de leveranciers hebben we een standaard lijst opgesteld met
vragen over onder andere de beschikbare modellen
(dames/heren/jeugd), standaardmaten/pasvesten of opmeten,
prijzen van vest/strik/borduren, stof naleveren, reparaties, quantum
kortingen enz, enz.
Een aantal leveranciers vond dat we maar moeilijk deden, of wilden
dat we zelf de maten opnamen of wilden geen vesten als
showmodel ter beschikking stellen, of hielden vast aan de
standaardprijzen. Echter twee leveranciers hebben naar onze
tevredenheid aan de lijst meegewerkt en hebben de gewenste
antwoorden willen geven. Deze leveranciers zijn door ons bezocht
en wij hebben een deel van de collecties kunnen zien en kunnen
passen.
We hebben 4 prachtige vesten uitgezocht, showmodellen
meegekregen, en prijs- en leverantieafspraken gemaakt met de
leveranciers zodat we een keuze voor kunnen leggen aan in eerste
instantie het bestuur en vervolgens straks in maart mogelijk aan de
ledenvergadering.
Het zoeken van de tenuesponsor is tot op heden niet gelukt, jammer
maar niet strikt noodzakelijk. We hebben in eerste instantie gezocht
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binnen de vereniging, maar er wordt op dit moment binnen de
vereniging al veel aan sponsering gedaan. Denk maar naar onze
advertentiebordjes in het trappenhuis, de advertenties in het
clubblad en de bijdrages voor vele toernooien. Deze sponsoring
moeten we koesteren, en we moeten niet meer van deze sponsoren
vragen. Maar er lopen nog een aantal contacten buiten de
vereniging, dus wie weet.

In de eerstvolgende bestuursvergadering van 27 januari 2003 geven
we een presentatie aan het bestuur. Als zij de mening zijn
toegedaan dat de commissie goed werk geleverd heeft en dat het
ontwikkelde voorstel in maart aan de ledenvergadering voorgelegd
mag worden, dan liggen we ruim op schema en kan in september,
bij aanvang van het nieuwe seizoen, het nieuwe clubtenue
beschikbaar zijn.

U hoort van ons.

Namens de outfitcommissie
John Tiecken
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Het 9e Jaap Klingeler Toernooi

Dit toernooi zal worden gehouden op 8 en 9 februari in Cafè de
Wijckermolen aan de schans 10-12 te Beverwijk.
Er wordt gespeeld op 3 tafels, in twee poules met zes deelnemers. De
aanvangstijden zijn op zaterdag 10.00 uur en op zondag om 11.00
uur. Jaap Klingeler heeft er dit jaar voor gekozen om twaalf kader
spelers uit te nodigen en deze spelers komen uit in de eerste ,tweede
en derde klas kader 38/2 of 57/2. De wedstrijdleiding is in handen
van John Tiecken en de namen van de spelers vindt u aan het bord in
onze biljartzaal. Hierbij nodig ik jullie allen uit om te komen kijken
naar dit gezellige toernooi, het zal Jaap en Tiny Klingeler, Rob en
Hetty Jongejans en de spelers goed doen als vele leden van Obis even
zouden langs komen.

Vriendelijke sportgroeten,

Jaap Ripke

Kerkplein 7/A 1961 EA Heemskerk tel. 0251-250079

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



Kopij voor het volgend clubblad kan tot 12 maart 2003 ingeleverd worden.

Pagina 57

Donderdagav. Stand 15 Jan. `03
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Hageman, J 27 59 879 632 1,39 12

2 Tunen van, W 27 55 1258 607 2,07 20

3 Koper, P 27 52 1193 597 1,99 20

4 Sinnige, J 27 51 999 580 1,72 12

5 Palm, H 26 51 1190 576 2,06 15

6 Kordenoordt, G 27 47 937 579 1,61 14

7 Boer de, T 27 46 1497 594 2,52 21

8 Sinnige, P 26 45 695 669 1,03 12

9 Roekens, J 26 45 1511 582 2,59 26

10 Weert van, W 26 45 1750 577 3,03 30

11 Wezepoel, L 27 43 719 613 1,17 18

12 Jorritsma, S 27 43 803 631 1,27 14

13 Duivenvoorde, A 27 42 1096 567 1,93 22

14 Welboren, H 26 41 1338 578 2,31 19

15 Limmen, P 27 40 444 659 0,67 8

16 Karsten, P 27 38 940 584 1,60 14

17 Koper, H 27 38 911 613 1,48 11

18 Mongelluzzi, N 26 38 2063 555 3,71 23

19 Klingeler, J 24 38 784 583 1,34 16

20 Wijte, J 27 38 3090 621 4,97 60

21 Smit, G 26 36 425 632 0,67 7

22 Limmen, K 27 36 741 680 1,08 8

23 Burger, J 27 35 1144 622 1,83 15

24 Laan vd, H 28 34 340 707 0,48 5

25 Ham van den, R 25 34 755 557 1,35 17

26 Smit, D 27 34 975 695 1,40 16

27 Deen, J 26 28 817 595 1,37 13

28 Reuzenaar, J 27 27 906 628 1,44 13

29 Smit, M 26 14 1411 577 2,44 41

30 Lammers, J 0 0 0 0 0,00 0

‘’Joop Hageman’’.
Stond hij vorig jaar ook al niet bovenaan, de Rakker?
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Ontmoeting Onder Ons - Obis onbeslist.

Op Zaterdag 7 December kwamen een 12-tal leden van beide
verenigingen tegen elkaar uit in het biljartcentrum van de Gebr.
Veldt. De eerste ronde leverde voor beide clubs twee winstpartijen
op. A.Veldt gaf J. Mol geen kans en C. Groenland kreeg weinig
tegenstand van Dennis Ripke. Voor Obis deden Nico de Groot en
Huig v/d Bent goede zaken. Nico speelde de totaal uit vorm zijnde
Schermer naar een nederlaag, terwijl Huig vriend en vijand verraste
door een grote achterstand tegen de Graaf ( 134 –22 ) toch nog in zijn
voordeel te beslissen. 4 –4
De tweede ronde leverde voor Onder Ons 6 wedstrijdpunten op.
J.Levering speelde een goede partij tegen W.Burger die winst bracht.
Winst was er ook voor R. Overdijk, al kwam die niet zo gemakkelijk
tot stand tegen Désirée Tiecken. De enige biljartende dame vanavond
bood goed tegenstand en had na 17 beurten 44 van de te maken 45 op
het scorebord staan. Na haar misser voor die ene carambole greep
Rob zijn laatste kans en maakte de resterende 4 car. Ook de
gelijkmakende beurt leverde voor Désirée niets op. Haar echtgenoot
John had na 17 beurten wel zijn benodigde caramboles (100) tegen
gastspeler Frans Lute. Die had echter nog de nabeurt en scoorde de
nog benodigde 6 punten waardoor een verdiende remise ontstond.
Eveneens tot een puntendeling kwam het treffen tussen J.Veldt en J.
Ripke. Veldt nam na 8 beurten dankzij een serie van 78 ruim de
leiding. Jaap geeft echter nooit op en vocht verbeten terug wat
resulteerde in 110 caramboles in de laatste 4 beurten. 10 – 6. De
laatste ronde toonde Obis zich sterker. J.v/d Molen, de laatste tijd
toch redelijk in vorm, had in Vincent Veldt een tegenstander van
kaliber.Ondanks het spelen met een vreemde keu, ( zijn keu brak met
het aandraaien spontaan in tweeën) wist Vincent in 10 beurten zijn
200 caramboles bijeen te spelen. Joop kwam niet verder dan 34 en
dat was gewoon te weinig. M.Backer nam het op tegen Cr.Hummel,
die vond dat hij er maar weinig diende te maken. De 80 te maken
caramboles waren er echter nog te veel voor Chris die niet verder
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kwam dan 65 in 14 beurten. Dan deed Martin het beter door zijn 90
car. in dat aantal beurten te scoren.
John Mol mocht een extra partij spelen en ontmoette tweede
gastspeler Th.Zentveld. Na zijn nederlaag in de eerste ronde voldeed
hij nu wel aan de verwachtingen en voegde 2 punten aan het totaal
van Obis toe.
Met een stand van 12 – 10 voor Onder Ons restte nog een partij.
C.v.Hooff nam het op tegen Jeroen Beentjes. Cock kwam geen enkel
moment in de wedstrijd en ging kansloos ten onder in 8 beurten. De
wedstrijd eindigde onbeslist en daar kon eenieder vrede mee hebben.

Jan Veldt
Onder Ons Castricum

Komt iemand het gebouw van de radio-omroep uit.
Wat heb je daar uitgevoerd, vraagt een kennis?

I i i i i k heb ge sol sol sol sollici tee tee teerd n n naar een b b baan
als o o o omroeper.

En heb je die baan gekregen?
N n nee, a a al l lemaal m m mensen z z z z zonder b b beg grip!!!!
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Westfriese kaderteamcompetitie

Dit keer geen persoonlijke uitslagen. Deze team-competitie ligt in de
maand december ‘’plat’’. De teams zijn halverwege en de resultaten
van onze OBIS-deelnemers zijn als volgt:

Nr. Naam M.P. Te spel. Gesp. Moy. Car

1 J. Roelands 8 9,068 8,594 150
2 G. Jacet 10 7,896 7,151 125
3 A. Jager 8 6,666 6,324 125
R J. Bregman 0 6,348 0,000 125
R C. de Heer 4 6,000 4,408 125

De stand t/m 19 december 2002 is als volgt:
Plts. Vereniging Gespeeld Punten Perc.

1 B.C.W.F. 3 10 47 – 23 91,4 %
2 De Liefhebber 1 10 47 – 23 86,0 %
3 Nova Vita 10 44 – 26 91,7 %
4 Horna 5 10 42 – 28 87,1 %
5 De Liefhebber 2 10 40 – 30 89,0 %
6 B.C.S. 2 10 36 – 34 90,1 %
7 OBIS 1 10 31 – 39 89,9 %
8 Horna 18 10 31 – 39 79,5 %
9 Diamonds 1 10 28 – 42 81,1 %

10 Horna 4 10 28 – 42 80,3 %
11 Horna 3 10 28 – 42 79,8 %
12 B.C.S. 3 10 18 – 52 71,5 %

Tussen het geweld van enkele zware kaderploegen houdt het OBIS-
team zich met een 7e plek redelijk goed!
Het nieuwe jaar nog een schepje er bovenop en ons team komt dan in
het rechtse rijtje terecht.
Succes heren! (Misschien kunt u joker Jaap nog eens inzetten??)

Met vr. groet,
Brè-ja
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Rijm van onze secretaris…………

Onlangs kreeg ik (George) het verslag van de laatste
bestuursvergadering in mijn handen gedrukt.
Al het besprokene stond verkort maar duidelijk geformuleerd
weergegeven……..
Zoals we dat altijd gewend zijn van onze secretaris Anne Jager!
Na de 12 aandachtspunten doorgelezen te hebben kwam er tot mijn
verbazing een rijm achteraan. Anne heeft duidelijk zijn pen de ruimte
gegeven en liet hem de vrije loop!
Met zijn instemming volgt hier zijn rijm:

Het (be)sturen van een fiets…….

Er was eens een redakteur
Die kwam waggelend uit de deur
Van het clubgebouw aan de Kerkweg
Hij wist plotseling heg noch steg
Fietste zo goed en zo kwaad
Zwalkend van de ene naar de andere
kant van de straat
Plotseling viel hij over het stuur
bij die val brak hij brillenglazen en zijn
montuur
Zo kwam hij beschadigd thuis
Daar zat zijn vrouw niets vermoedend voor de
buis
Ria vond het zielig voor George Jacet
En “begeleidde” hem liefdevol naar bed
Zo eindigde dit leuke zelf door George
vertelde verhaal
En nu weten wij het ook allemaal.
Ook de secretaris fietste deze zomer naar een
BBQ-feest Anne Jager

Bij vrienden in Uitgeest
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Kon George nog fietsen, Anne viel direct van het rijwiel
Vrouwlief Riet vond hem maar een debiel
Met een kapotte knie en pantalon was de schade behoorlijk groot
daar lag de bejaarde in de berm net naast de sloot.

De moraal van dit verhaal:
Beter op de fiets met teveel alcohol
Dan achter het stuur als een dronken (dropje) flapdrol.

Tot slot:
Toen op zondag 18 oktober George in Deventer keek naar Jaaps
kaderspel
Werd zijn nagelnieuwe auto volledig vernield door een
“overgewaaide” dakkapel
Een foto op de voorpagina in het NH. Dagblad
Was een herinnering en bewijs voor de verzekering die George van
zijn auto had…..

De ledenvergadering is op
maandagavond
3 maart 2003 en

begint om 2000 uur
in ons clubgebouw.

U bent allen van harte welkom, Het bestuur
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Als u niet- of niet op tijd

op uw avond/middag aan-

wezig kunt zijn, geeft u dit

a.u.b. tijdig aan uw wedstrijd

leider door, zodat hij de par-

tijen goed kan indelen.

Bedankt voor uw belletje.

Gezegde:
De liefde na het geschil is groter dan tevoren.
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Deelnemers van de clubfinales:

1965: Winnaar D. Sakkers (andere deelnemers onbekend)
1966: Winnaar G.v. Stenis ,,
1967: Winnaar J. Looyenga ,,
1968: Winnaar J. Dekker ,,
1969: Winnaar H. Lammers ,,

1970: 1971: 1972: 1973:
J. de Wildt C. Langebroek N. Tuyn A. Böger
C. Langebroek E. Lugtig H. Lammers H. Scheerman
B. Koelman J. de Wildt G. Nooteboom W. Zonneveld
J. Daas B. Looyenga J. Danckaerts J. Looyenga
?. Schermerhorn J. Dekker P. Potjegort H. Lammers

1974: 1975: 1976: 1977
J. Scheffer P. Beers jr. P. Adrichem J.d. Wildt
J. Daas J.v.d. Waart J.v.d. Waart P.Beers sr.
W. Zonneveld Jh. v. Duivenvoorde H. Lammers J. Rudolphi
B. Koelman J.v.d. Kolk A. Jager P. Smit
J. Dekker J. Nijman W.v. Weert H. Beentjes
N. Tuin sr. Sj. Timmermans J. Daas J. Daas

J. Scheffer A. Molenaar J. Dekker
G. Pekelaar P. Beers jr. J.v.d. Waart
W. Koelman S.v.d. Kolk J. Bregman
R. Mooy J. Scheffer H. Lammers

1978: 1979: 1980: 1981:
J. Looyenga P. Adrichem J. Ripke J. Ripke
? J. Ripke P. Beers jr. M. Ales
? H. Peggeman J. Rudolphi S.v.d. Kolk
? K. Beentjes C. Baltus J.v. Zijl
? P. Beers sr. K. Beentjes A.d. Nijs
? W. Koelman H. Lammers G. Jacet
? H. Beentjes P. Beers sr. J.v.d. Waart
? B. Looyenga sr. J. Scheffer E. Lugtig
? A. Diemeer J. Mienis H. Peggeman
? Jh. v. Duivenvoorde A. Louwe A. Stengs
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1982 1983 1984 1985
K. Beentjes G. Jacet J. Gerritse W.v. Weert
A.d. Nijs P. Koper J. Burger J. Kloes
G. Jacet J. Scheffer B. Looyenga jr. J. Wijte
J. Ripke J. Rudolphi G. Jacet J. Gerritse
C.d. Heer A. Potjegort P. Smit H. Palm
H. Palm A.d. Nijs S. Zonneveld J. Scheffer
S. Zonneveld B. Koelman J. Scheffer F. Kinds
S.v.d. Kolk C. d. Heer H. Lammers P. Schoorl
J.d. Wildt J.v.d. Kolk J. Bregman P. Adrichem sr.
G. Nooteboom J. Dekker J. Ripke Sj. Strik

1986 1987 1988 1989
W.v. Weert M. Ales J. Scheffer J. Scheffer
H. Lammers ? C.d. Heer J. Bregman
W. Burger ? Sj. Strik P. Adrichem sr.
J. Aardenburg ? J. Wijte P. Smit
A. Jager ? W.v. Weert A. Diemeer
R.v.d. Ham ? J. Ripke G. Elst
J. Wijte ? M. Ales P. Visser
P. Beers jr. ? C. Mol P. Koper
J. Bregman ? R. Fresen P. Castricum
B. Koelman ? J.v.d. Kolk E. Beentjes

1990 1991 1992 1993
J. de Wildt H. Palm R. Adrichem P. Kops
C.de Heer J.de Wildt P. Adrichem sr. J. Scheffer
J. Scheffer S. Mol J. Schelvis N. Mongelluzzi
P. Koper B. Koelman W. Koelman B. Looyenga jr.
P. Sies L. Sies P. Wehrmann R. Adrichem
M. Ales P. Beers jr. H. Palm J. Schouws
S. Zonneveld P. Smit S. Mol J. Burger
W.v. Weert R. Fresen J. Schouws H. Lammers
J. Burger R. Halbersma B.d. Ruyter R. Bart
P. Schoorl P. Visser J. Fijen P. Visser
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1994 1995 1996 1997
S. Mol W. Burger J. Scheffer J. Wijte
C. de Heer C. Mol J. Ripke J. Beentjes
C. Mol N. Mongelluzzi C.de Heer J. Ripke
A. Diemeer Sj. Koelman D. Smit Jh. Mol
M. Versluis R. Adrichem P. Koper W. Koelman
P. Koper J. Ripke C. Mol A. Mantel
H. Lammers J. Scheffer J. Schouws S. Mol
B. Looyenga sr. F. Kinds A. Mantel H. Palm
P. Kops J. Kloes P.v.d. Meij P. Visser
W. Rumphorst J. Burger W. Burger J. Scheffer (afgezegd)

1998 1999 2000 2001
A. Bouhof J. Beentjes N. Mongelluzzi J. Ripke
J. Wijte A. Bouhof ? B. Lammers
J. Burger N. Mongelluzzi ? W.v. Weert
V. Veldt Sj. Koelman ? N. Mongelluzzi
M. Backer B. Beentjes ? J. Sinnege
B. Looyenga jr. N.d. Groot ? C. Hummel
C. Mol D. Smit ? P. Liefting
P.v.d. Meij K. Beentjes ? G. Schoehuis
M. Smit P. Visser ? P. Koper
W. Burger W. Burger ? B. Beentjes

2002
B. Lammers
J. Ripke
H. Beentjes
V. Veldt
M. Smit
W.v. Weert
H. Welboren
A.Bouhof
N. Mongelluzzi
D. Tiecken
B.d. Ruyter
J. Limmen

Bedankt, George
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Biljart-praet

Ik kon het echt niet begrijpen, maar het was toch echt waar.
In de voorronden bereikte ik de eerste plaats en mocht ik uitkomen
voor het biljartkampioenschap ereklasse libre van Nederland.
In Waalwijk, de voormalige woonplaats van het biljart-wonderkind
Keesje de Ruyter, in café “lust je er nog Eentje”, zou het
kampioenschap zich afspelen. Van de Koninklijke Bond kregen wij
een prachtig hotel toegewezen, waar wij tijdens de finale-dagen
onbezorgd konden toeven.
ONBEZORGD zeg ik!!!
Ik kon geen hap eten door mijn keel krijgen ondanks de 4-sterren
keuken.
Het bestuur van mijn biljartclub had de toezegging gedaan, dat,
Mocht ik kampioen van Nederland worden, ik erelid van de club
werd.
Eindelijk was de grote dag daar. De dag van de waarheid en na de
opening door de Bondsvoorzitter mocht ik als eerste aan mijn partij
beginnen.
Het was geen goed begin!! Door mijn nervositeit miste ik de meest
makkelijke ballen. Maar door het inpraten op me door mijn coach
(Jee de Wee) werd ik weer de oude en dacht ik: “wat heb ik eigenlijk
te verliezen?”
De volgende drie partijen wist ik met overmacht in winst om te
zetten.
De vijfde paartij, voor een plaats in de finale, werd door mij
gewonnen met één punt verschil.
Hoera, ik zat in de finale!!!
Het was niet te geloven, heel Heemskerk liep uit om deze finale te
bezoeken. Er kwam zelfs een Tv-uitzending van Studio Sport met
commentaar van ons aller biljartminded men BEN. (de Graaf)
Ik kon niet meer stuk. Straks kampioen; erelid van de club en niet te
vergeten op de televisie.
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De hele zaterdag aan het mediteren geweest met mijn coach om mij
goed op de finale voor te bereiden. Na een slapeloze nacht was het
zover. Ik begon goed, maar mijn tegenstander Jan Vreugdeverdriet,
kon er ook wat van. Het ging steeds gelijk op en na de 15e beurt was
ik weer aan stoot. De stand was toen 499, 497, 499 en de laatste
carambole was niet te missen, zo mooi lagen de ballen……….

Ineens werd ik door elkaar geschud. “Druiloor, je moet er uit! Je zou
om half negen helpen het biljartcentrum schoon te maken”.
"Eerst even die serie af……..”
Ineens had ik het door. Weg kampioenschap, geen erelid, geen TV
Ik stond weer met beide benen op de grond en weet ik dat dromen
bedrog zijn!

FINALIST.
Vanduif.

Pomerans en krijtje

Het krijtje wordt samengesteld uit
fijne zandkorrels vermengd met
vet. Dit verschilt per spelsoort. Het
krijt dient op de pomerans te
worden gestreken, in plaats van er
op te drukken, met als doel dat de
pomerans niet van de bal af glijdt
De oud-speler Cees van Oosterhout voormalig Nederlans kampioen
in alle biljartspelsoorten, vertelde dat in Japan een nieuwe pomerans
is ontwikkeld. Deze bestaat uit twaalf leerlagen. Moori, moemen ze
dat. Het resultaat is verrassend. Het veert, maar of de moyennes nu
daadwerkelijk omhoog gaan? Ik betwijfel het, zo zij hij.

Gezegde: Iemand de broek lappen en het garen toegeven.
(iemand ten koste van veel tijd een diest bewijzen)


