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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

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

Samenstelling bestuur de Magneet:
Voorzitter: Jeroen Gosselink Secretaris: Dennis Ripke
Wedstrijdleider: Leon Wezepoel
Begeleiders/trainers: Leon Wezepoel, Jan de Wildt

Jan Keus en Micha Tiecken.
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Beste clubgenoten,

Het 26e Jaap Bregmantournooi is wederom een groot
succes geworden! Voor de eerste maal 12 deelnemers, wat
een volle zaal opleverde.
Bij de finale zondagmiddag waren radio, krant en fotograaf
aanwezeig, en ging onze 'plumber' Ben Lammers
er met de J.P. Bregmantrofee vandoor.
Ben, van harte gefeliciteerd!

Dan de jaarvergadering, met een zeer goede opkomst en
weinig kritiek. Ik denk dat we als bestuur en leden op een
goed jaar kunnen terugkijken.
Ik hoop dat iedereen op tijd zijn contributie zal betalen,
want Greet Lammers en Jaap Ripke hebben veel tijd en
energie in het nieuwe betalingssysteem gestoken. Hiervoor
beide bedankt!
De outfit commisie presenteerde deze avond ons nieuwe
clubvestje. Ik wens jullie veel succes bij de verdere
uitwerking en hoop op medewerking van de leden.

Wat ik verder even kwijt wil, is dat er “soms” door het
bestuur moeilijke beslissingen genomen moeten worden.
Onze club is dermate groot geworden dat er zeven dagen
per week gebruik gemaakt wordt van de biljarts en de bar.
Omdat dit allemaal gerund wordt door vrijwilligers, is het
noodzakelijk om de sociale controle op elkaar wat beter uit
te voeren. Als er dingen gebeuren die niet kunnen, dan
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moet men daar de persoon maar op aanspreken, of het
bestuur hiervan verwittigen.
Ik hoop op jullie aller medewerking, want ik vind het leuk
om de club te leiden, maar we moeten er wel met z'n allen
plezier aan beleven!

Het plumber-toernooi, georganiseerd door Piet v/d Mey
en John Tiecken, en gesponsord door Ben Lammers, Ger
Bruins en Frans Nijsen is wederom een groot succes
geworden.
Hierbij de organisatoren, sponsors en alle vrijwilligers die
hun steentje hebben bijgedragen bedankt en veel succes
voor 2004!

Verder hoop ik dat jullie allemaal de entree hebben gelezen
over de samenvoeging van de districts. Op de
jaarvergadering is gekozen voor zelfstandig blijven, maar
als het echt niet anders kan dan kiezen wij voor
samenvoeging met Zaanstreek-Waterland.
Meer nieuws hierover in het volgende clubblad.

Als besluit wil ik iedereen veel gezondheid en biljartplezier
toewensen en ik ben blij dat het met onze onderhoudsman
Ben de Ruiter weer de goede kant op gaat. Ben,
beterschap!

Hopende dat U veel plezier aan de klaverjasavonden en de
biljartsport in het bijzonder zult beleven. Met vriendelijke
groet, jullie voorzitter, Wim Koelman.
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Verkort verslag van de jaarvergadering 3 maart 2003

Een geweldige opkomst van 52 leden inclusief het bestuur.
Agendapunt 1 opening.
Voorzitter Wim Koelman heet alle aanwezigen van harte welkom.
Agendapunt 2 ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken.
Agendapunt 3 notulen ledenvergadering 25 maart 2002
Geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van 25
maart 2002.
Agendapunt 4 nieuwe outfit OBIS
John Tiecken geeft uitleg betreffende het standpunt van de
outfitcommissie. Gebleken is dat de firma v.d. Broek in staat is een
vest te leveren met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Nadat onze
dressman Joop Roelands het vestje (met prachtige snit en strikje) aan
de leden geshowd had ging de ledenvergadering akkoord met de
aanschaf van het door de outfitcommissie en het bestuur voorgesteld
tenue. Het dragen van een wit overhemd (mag ook met een werkje
erin) is als vanzelfsprekend te noemen.
Tevens is afgesproken dat degene die nu een (oud) vestje hebben en
daarvoor fl.25,- (€ 11,35) betaald hebben, deze om kunnen ruilen
voor een nieuw vest. Leden die nog geen vestje hebben, kunnen een
nieuw vest aanschaffen tegen betaling van € 11,35. De vestjes
worden eigendom van de leden en zijn zij derhalve ook zorgdrager
voor het onderhoud ervan. Leden die de vereniging vaarwel zeggen,
wordt van verwacht dat zij het vest aan de vereniging schenken!
De planning is dat, na aanmelding “medio juni” bij de bond, met de
start van het nieuwe seizoen gespeeld kan worden in het nieuwe
tenue. De tenuecommissie wordt voor hun inspaningen bedankt!
Agendapunt 5 huldiging kampioenen
Vanwege de behaalde district en gewestelijke kampioenschappen
werden de volgende kampioenen nog even in het zonnetje gezet door
voorzitter Wim.: Leon Wezepoel, John Tiecken, Wim van Tunen,
Henk Beentjes en John Mol.
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Micha Tiecken, districtskampioen Hf.kl.libre, had verplichtingen in
het buitenland. Pa John nam de bloemen en een presentje voor hem
in ontvangst. Het team Joop Roelands met Sjon Koelman, Jan Keus
en Henk Welboren sr. , maakten de kampioenenrij compleet.
Agendapunt 6. jaarverslag secretaris
Zoals gewoonlijk waren er geen opmerkingen uit de vergadering.
Agendapunt 7 financieel jaarverslag
De exploitatie liet over het afgelopen jaar een positief resultaat zien
van € 1322,80. Het winstpercentage is eigenlijk iets te laag. Het
bestuur is van mening dat voor het komende jaar de vinger aan de
pols gehouden dient te worden betreffende de financiën. De
verhogingen van gas, electra, huur enz. zal zeker invloed hebben op
de exploitatie. De conclusie is dat als er niet ingeteerd wordt op onze
liquide middelen het goed gaat met onze vereniging.
Agendapunt 8 verslag kascommissie
Nadat de kascommissie het financieel jaarverslag van Jaap Ripke en
Greet Lammers goedgekeurd had, werd er decharge verleend aan dit
financeële duo. Zowel Greet als Jaap kregen van de vergadering veel
waardering wat met een mooie bos bloemen werd onderstreept.
Agendapunt 9 verkiezing kascommissie
Ed Beentjes en Frank Sinkeldam (afwezig) werden voor hun
controlerende taak bedankt. Volgend jaar zullen Frank Sinkeldam en
John Tiecken, met reserve Ed Beentjes de kascommissie vormen.
Agendapunt 10 bestuursverkiezing
Statutair aftredend en herkiesbare penningmeester Jaap Ripke en
barbeheerder Nico de Groot zijn door de vergadering voor de
volgende 3 jaar herkozen op hun post. Na 4 jaar jeugdleiderschap
heeft Jaap Ripke de teugels overgegeven aan Leon Wezepoel. Jaap
werd door de voorzitter bedankt voor zijn werk voor de jeugd wat
werd bekrachtigd met een mooie bos bloemen en applaus. Leon
neemt met instemming van de vergadering, als jeugdleider zitting in
het bestuur. Daar het bestuur uit een oneven aantal leden moet
bestaan, maakte George Jacet plaats voor Leon en trad hij als
bestuurslid af. Zijn inspanningen binnen het bestuur werd door Wim
Koelman beloond met een bakkersbon. Als redacteur van ons
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clubblad blijft hij nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de
vereniging.
Agendapunt 11. begroting 2003 en vaststelling contributie en

consumptieprijzen.
Voorgesteld wordt om in het vervolg “alleen op aanvraag” voor de
feestavonden (st Nicolaas) op de dinsdag, woensdag en donderdag
een vergoeding te geven. Tevens wordt voorgesteld de prijzen voor
consumpties tijdens districs- en gewestelijke finales en evenzo
tijdens toernooien te verhogen naar € 1,- (ook voor OBIS-leden).
Door het bestuur werd ook voorgesteld de prijs van frisdrank in
flesjes te verhogen naar € 1,-.. Dit i.v.m. de geringe winstmarges.
Conform het bovenstaand voorstel en de begroting tot 1 januari 2004
werd door de ledenvergadering met algemene stemmen goedkeuring
gegeven. Verder blijft alles (voorlopig) bij het oude.
Agendapunt 12 aanwijzing afgevaardigde districtsvergadering
Zoals altijd geen spontane aanmelding vanuit de vergadering om als
afgevaardigde van onze vereniging naar de districtsvergadering te
gaan. Voorzitter Wim was maar weer zo vriendelijk om zelf als
vertegewoordiger aan te treden.
Agendapunt 13. rondvraag
Van de rondvraag werd door een klein aantal personen gebruik
gemaakt. Daarbij vielen de waarschuwende woorden op van Cor
Mol, die het bestuur wees op de verplichte aanwezigheid van een
“hygiënisch gediplomeerd clublid” op iedere avond en middag. Het
bestuur zal nagaan of er leden bereid zijn, het volgens Cor moeilijke,
maar door insiders eenvoudige diplomaatje, te behalen.
Een (oud) voorstel om een monitor in de biljartzaal op te hangen
kreeg veel bijval. Volgens Leon is het voor weinig geld realiseerbaar.
Agendapunt 14 sluiting
Nog voor 2300 uur sloot de voorzitter de levendige, besluitvaardige
en in een goede sfeer verlopende jaarvergadering af.

i.o. George Jacet
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Speeldata woensdagmiddagcompetitie

Hoewel de teamcompetitie in de 3e periode al in volle
hevigheid is losgebarsten, hier nog even de verdere
indeling.

Team I 02/04/03Team E Aanvang 12.00 u
Team C 02/04/03Team H Aanvang 12.00 u
Team D 02/04/03Team F Aanvang 12.00 u
Team G 02/04/03Team A Aanvang 12.00 u
*************** / / ***************
Team C 09/04/03Team E Aanvang 12.00 u
Team F 09/04/03Team I Aanvang 12.00 u
Team B 09/04/03Team H Aanvang 12.00 u
Team D 09/04/03Team G Aanvang 12.00 u
*************** / / ***************
Team A 16/04/03Team F Aanvang 12.00 u
Team C 16/04/03Team I Aanvang 12.00 u
Team E 16/04/03Team B Aanvang 12.00 u
Team D 16/04/03Team H Aanvang 12.00 u
*************** / / ***************
Team B 23/04/03Team G Aanvang 12.00 u
Team C 23/04/03Team F Aanvang 12.00 u
Team A 23/04/03Team H Aanvang 12.00 u
Team D 23/04/03Team I Aanvang 12.00 u

*************** / / ***************
Finale Teams Woensdagmiddag 7 Mei 2003
Gaarne alle Teams aanwezig! Dan gaan we er een
gezellige middag van maken.

12 Uur 8 Tegen 9 6 Tegen 7 3 Tegen 2 4 Tegen 5
13 Uur 1 Tegen 3 1 Tegen 2 6 Tegen 7 1 Tegen 3
14 Uur 8 Tegen 9 4 Tegen 5 4 Tegen 5 8 Tegen 9
15 Uur 2 Tegen 3 1 Tegen 2 1 Tegen 3 6 Tegen 7
16 Uur 1 Tegen 2 3 Tegen 2

Ik reken op U,

Toon de Boer.
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Teamwedstrijden woensdagmiddag.

Nieuw te maken caramboles voor het 3e rooster 2003
denk er om dat de volgorde ook is veranderd

J. Burger 1.811 59 Team (A) 0251-231631

D.Smit 1.568 50 Team (A) 0251-237694

G.Kordenoordt v 1.452 47 Team (A) 023-5381660

N.Mongeluzzi 3.231 85 Team (B) 0251-239653

B. Ruijter 2.158 65 Team (B) 0251-238599

H.Welboren 1.708 56 Team (B) 0251-241915

P. Ruijter 1.281 41 Team (C) 0251-238330

J. Pol v/d 1.142 38 Team (C) 0251-234121

G.Lagrand 0.958 33 Team (C) 0251-244350

W. Tunen v. 2.056 65 Team (D) 0251-234647

J. Sinnige 1.580 50 Team (D) 0251-237699

P.Sinnige 1.059 35 Team (D) 0251-246046

B. Lammers 1.687 53 Team (E) 0251-650385

G.Bruins 1.244 41 Team (E) 0251-231870

F. Nijsen 0.985 33 Team (E) 0251-312359

B. Looyenga 3.476 90 Team (F) 0251-231252

H. Palm 1.935 62 Team (F) 0251-242848

C. Mol 1.911 62 Team (F) 0251-230354
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J. Wijte 4.674 120 Team (G) 0251-235173

H.Lammers 3.135 85 Team (G) 0251-232838

K. Limmen 1.211 41 Team (G) 0251-240963

J. Kranendonk 4.032 110 Team (H) 0251-238241

J. Limmen 2.263 70 Team (H) 0251-233625

J. Lammers 1.188 38 Team (H) 0251-210721

P. Snijders 2.494 70 Team (I) 0251-238629

H. Smit 2.237 65 Team (I) 0251-232433

P. Koper 2.097 65 Team (I) 0251-234157

P. Gerrits 0.000 0 Team (J) 0251-234031

N. Heemskerk 0.000 0 Team (J) 0251-234918

J. Jonkhoff 0.000 0 Team (J) 0251-249205

M. Smit 2.786 80 Team (R) 0251-245029

A. Boer de 2.507 75 Team (R) 072-5052428

H. Beentjes 2.122 65 Team (R) 0251-241858

P. Bosman 1.450 47 Team (R) 0251-238869

B. Beentjes 1.288 41 Team (R) 0251-239309

H. Laan v/d 0.670 27 Team (R) 0251-239036

Winnen of verliezen: het ligt zo dicht bij elkaar!
Zo zijn vreugde en verdriet er beide voor elkaar!

Als er geen verdriet was,
zou vreugde niet ervaren kunnen worden!
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Verslag finale 3e klas bandstoten district Alkmaar

Vol goede moed toog ik op maandag 24 februari naar Bakkum toe om de
finale te spelen , waar ik mij als laatste qua gemiddelde voor geplaatst
had.Ons ander OBIS lid Nicola (hij biljart nu 40 jaar maar weet nog steeds
niet hoe het AVE systeem werkt) was als vierde in de eindstrijd gekomen.
Ik moest als eerste spelen tegen de nummer 1 geplaatste Frans
Kinds.Waar ik alleen maar op gehoopt had gebeurde .Onder het toeziend
oog van CCCCCHHHHEEEEFFFF Kees Beentjes, snelde ik in 23 beurten
naar de zege , Frans achterlatend met 24 caramboles.
Toen ik klaar was kwam ons aller George binnen en vroeg of wij op drie
tafels speelden, omdat de andere partijen nog lang niet ten einde waren.
Toen ik hem zei dat hij voortaan maar niet meer om moest fietsen, (hij was
weer verdwaald, maar ik verzeker u hij had nog niets gedronken) dat ik al
gewonnen had , was de hilariteit daar.
Ook Nicola had de eerste partij gewonnen in 27 beurten, zodat wij als
nummer 1 en 2 de tweede ronde ingingen.
De tweede ronde moest ik tegen Jan Snel , en onder het toeziend oog van
de inmiddels binnengekomen Tieckentjes en ocmeR traB(John ik had jouw
vestje aan maar wel mijn eigen keu) ging het zowaar nog beter en snelde ik
nu in 21 beurten naar de zege. Ook Nicola verging het prima en bond
wederom Frans Kinds in 17 beurten aan de zegekar.Resultaat beide
bovenaan met 4 punten en een gemiddelde van twee en een half.
De laatste partij van de avond verloor ik van Cees Louwen in 24 beurten ,
mij achterlatend met 25 caramboles, maar Nicola verloor ook , dus ik ging
even goed als koploper naar huis
Ik met 2.27 Nicola 2.09, en daarna een gat naar 1.74, dus er zat nog
genoeg perspectief in.

Zaterdag weer vol goede moed heen , maar toch wel met de nodige
Antigrippine, want ik voelde mij goed beroerd. Aangekomen en afgezet
door mijn lieftallig gezinnetje, bemerkte ik op de trap naar boven bij WIK,
dat ik mijn zonnebril nog ophad, en dat mijn normale bril in de auto lag, ik
er nog achteraan gerend, maar de afstand tussen mijn auto en mijzelf werd
steeds maar groter, ze verdween in de verte , mij achterlatend zonder bril.
Gauw ff bellen naar Haarlem , waar mijn Christaatje heen ging dat ze linea
directa terug moest komen om mijn bril te brengen, wat ook anderhalf uur
later geschiedde , maar wel met een nederlaag in de tas , want ik verloor
kansloos van Piet Oudeman onder het toeziend oog van mijn Teammaat
Cor de Heer, 47 in 33 beurten.
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Ook Nicola verloor en zo stond Cees Louwen boven aan met 6 punten , en
daarna 6 man met 4 en eentje met 2 punten.

De vijfde partij moest ik tegen mijn grote vriend Henk Klerq, wie kent hem
niet.
Met mijn normale bril weer op ging ik weer als vanouds van start en rolde
Henk op in 25 beurten. Zie je wel dat het aan de bril lag.Maar omdat
Louwen nu ook weer verloor , stond ik in ene weer bovenaan met 6 punten,
dit wel met zijn vieren , maar mijn gemiddelde was beter .
Nicola verloor weer , en leek uitgeschakeld.
De zesde partij moest ik tegen onze italiaansa Obis vriend, wat ons beide
moeizaam afging.
De laatste lag in mijn keu na 34 beurten , maar ging op een haar mis ,
waarna Nicola de partij uitmaakte met 3.

Na de brood en soep maaltijd , die voortreffelijk gepresenteerd werd,
gingen de laatste partijen van start

De stand op dat ogenblik was

1 Frans Kinds met 8 punten en een gemiddelde van 1.89
2 Cees Louwen 8 punten en een gemiddelde van 1.84

3t/m 7 5 man met 6 punten waarvan ik het hoogste met 1.94 gemiddeld.

8 Jan Snel met 2 punten.

Ik moest nog tegen veteraan Delis en won maar liefst in 43 beurten,
waardoor ik het kampioenschap wel kon vergeten. Nicola won in een
knappe 19 beurten van Piet oudeman, en kwam dus ook op 8 punten met
een gem. van 1.94.

Koploper Frans Kinds moest tegen Jan Snel en Cees Louwen tegen klein
duimpje Klerq.
Jan Snel ging heel vlot van start en naar 6 beurten stond er 19- 1 voor Jan
Snel.
Omdat Henk Klerq ook goed ging tegen Cees Louwen , zat Nico( ik wordt
gek van dat nicola gedoe) op hete kolen want zo zou hij zomaar kampioen
worden op gemiddelde.
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Jan Snel had drie beurten de kans om de partij uit te maken, maar
verzuimde dat steeds ( hij moest er nog maar 1), waardoor Frans hem toch
nog won en kampioen werd met 10 punten.
Henk Klerq won inderdaad van Cees Louwen, waardoor Nico tweede werd
op gemiddelde .
Door mijn slechte laatste partij kelderde ik zelfs naar een vijfde plaats,
terwijl ik na 6 partijen nog het hoogste gemiddelde had.

Nou de volledige uitslag staat wel in de Entree, want ik krijg nu lamme
vingertjes, en kan iemand alsjeblieft is een keer aan Nico uitleggen hoe het
AVE systeem werkt , en de plaatsing via de voorwedstrijden, want dat heeft
mij toch wel een klein middagje gekost, en zo goed Italiaans kan ik nou ook
weer niet.
Als laatste wil ik iedereen bedanken die ons gesteund heeft, en tot ziens tot
Plumbers.

Biljartgroeten Piet van der Meij

gezegde:
Gezonde humor is de goede ijsbreker.
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Uit de oude doos

Nicola
Mongelluzzi

Weet u het nog?
Nocola Mongelluzzi is in 1990 in de strijd om de landstitel

banstoten-klein vierde klasse 5e geworden. Alles speelde zich af in
Hengelo (Gld); een heel eind weg. Hij heeft toen 6 matchpunten

behaald en een eindmoyenne van 1,32!
P.S.
Wat zag hij er nog piep uit hé!

De schoonheid van het biljarten bestaat daaruit
dat de volmaaktheid van zijn essentie

en de volmaaktheid van datgene
waartoe het zou kunnen uitgroeien,

erin tot uiting komt. Snap je?
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Verschijningsdata clubbladen:

1e week april 2003 inleverdatum tot: 12 maart 2003
4e week mei 2003 ,, 14 mei 2003
1e week aug. 2003 ,, 16 juli 2003
3e week nov. 2003 ,, 5 november 2003

Zie het publicatiebord…………of het laatst verschenen clubblad!

Gaat u verhuizen,
geeft u dan het nieuwe adres; telefoonnr. enz even aan mij door!

Dit in verband met het bijhouden van de ledenlijst en de
adresstickers op de clubbladen.

Zou u zo vriendelijk willen zijn, als u mij beloofd heeft een verslag,
of einduitslag, of een voorbeschouwing o.i.d. te sturen, het op tijd te
willen doen. Het is voor mij vervelend om, alsnog na de
inleverdatum, mensen telefonisch om hun stukje te moeten bedelen.

Hartelijk dank hiervoor,
George
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Stand dinsdagavond

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Beentjes, K 11 28 844 242 3,48 21

2 Meij van de, P 12 25 785 240 3,27 21

3 Beentjes, B 12 23 428 257 1,66 10

4 Looijenga jr, B 11 22 514 184 2,79 20

5 Glorie, T 11 21 220 228 0,96 7

6 Lammers, H 11 21 863 224 3,85 24

7 Ruijter de, R 11 21 306 242 1,26 8

8 Mantel, A 12 21 555 242 2,29 18

9 Beentjes, H 11 20 498 258 1,93 14

10 Bruins, G 12 20 299 299 1,00 8

11 Koelman Jh, J 12 20 802 291 2,75 23

12 Heer de, C 12 18 677 270 2,50 19

13 Bart, R 12 17 951 237 4,01 35

14 Koelman, W 11 17 619 248 2,49 15

15 Bouhof, A 11 17 621 236 2,63 22

16 Mol, C 12 17 621 276 2,25 15

17 Aardenburg, J 9 16 393 169 2,32 18

18 Adrichem, R 11 16 786 241 3,26 26

19 Elst, G 10 16 424 260 1,63 12

20 Wolke, R 11 14 139 239 0,58 4

21 Diemeer, A 10 13 339 217 1,56 10

22 Mol S, S 9 12 447 198 2,25 19

23 Nijssen, F 11 12 247 270 0,91 6

24 Duyn,E, E 10 11 371 190 1,95 15

25 Lammers, B 11 11 398 250 1,59 11

26 Schoehuijs, G 11 11 341 257 1,32 9

27 Welp, C 11 11 301 258 1,16 9

28 Koelman B, B 12 6 340 304 1,11 11

29 Beentjes, E 10 2 298 245 1,21 9

30 Ruijter de B, B 0 0 0 0 0,00 0
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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.

1 2 3 4 5 6 7

8

10

40 11 12

13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23 24

25

26

27 28

29

30 31

32

33 34 42 35 41

36

37 38 39
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18) Gelijk spel. 29) Biljarter
19) Teller. 30) Waar het biljart op staat
21) Materiaal biljartbal. 33) Beschadigd laken
22) Merkteken. 35) Niet dik raken.
24) Onder de hartlijn gestoten. 36) Voornaam di-av. lid
28) Gemiddelde

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. Lekker puzzelen onder
27) Doodleggen van de speelbal. genot van een smakelijk
29) Reeks caramboles. kopje koffie………
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.



Kopij kan worden ingeleverd tot 14 mei

Pagina - 21 -

Stand woensdagavond

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Mol Jh, J 8 19 950 113 8,40 74

2 Tiecken, J 10 18 757 161 4,70 69

3 Ripke, D 10 18 321 202 1,58 17

4 Visser, P 10 18 740 194 3,81 28

5 Groot de, N 7 16 539 140 3,85 27

6 Ripke, J 6 15 1080 101 10,69 73

7 Sinkeldam, F 7 14 951 127 7,48 45

8 Limmen, J 8 13 401 162 2,47 18

9 Kranendonk, J 7 13 246 172 1,43 7

10 Gosselink, J 7 12 265 108 2,45 13

11 Jacet, G 7 12 991 122 8,12 35

12 Tiecken, D 8 12 266 157 1,69 12

13 Klaver, M 8 11 362 177 2,04 15

14 Beentjes, J 7 11 1312 99 13,25 83

15 Gosselink, H 6 10 711 129 5,51 74

16 Burger, W 8 9 596 148 4,02 36

17 Veldt, V 5 8 920 69 13,33 131

18 Liefting, P 7 8 1546 88 17,56 119

19 Roelands, J 6 7 903 109 8,28 44

20 Bent van de, H 6 7 445 113 3,93 18

21 Hummel, C 7 7 743 139 5,34 58

22 Jager, A 6 7 693 132 5,25 44

23 Liefting, C 6 6 665 120 5,54 44

24 Keus, J 10 6 429 201 2,13 25

25 Guldemond, M 4 6 285 69 4,13 20

26 Scheffer, J 3 3 369 55 6,70 26

27 Strik, S 5 3 465 95 4,89 33

28 Beers, P 4 2 297 85 3,49 16

29 Bregman, J 1 0 81 17 4,76 20

30 Klaver, R 2 0 40 40 1,00 7
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Korte beurten festival

De lijst van het korte beurtenfestival is in de ons achterliggende
maanden een flinke opsomming geweest van partijen uit onder de 9
beurten. Nu het jaar 2003 alweer een paar maanden gevorderd is, is
er niet zo lustig op los gescoord. De nieuwe lakens zijn laat gekomen
en dat heeft vooral in januari zijn weerslag gekend aan goede
prestaties. Toch kwamen er weer van die geweldige partijen:

John Mol
Hoort bijna in iedere uitgave van ons blad thuis in deze serie. Het
talent rijpt en zo komen er ook grote uitschieters. Slechts 5 beurten
had John nodig voor de 130 caramboles = 26 gemiddeld en John had
daar series van 49 en 61 bij. Wanneer de 100-grens? Arme Jeroen
Gosselink. Hij kwam tot 5 caramboles.

Vincent Veldt
Kwam opnieuw tot een verbluffende korte kaderpartijen. Tegen
good-old Piet Liefting kwam hij met een openingsserie van 131 uit
de startblokken en gaf Piet met 60 een goede tegenstoot. Toen Piet er
nog een serie van 103 tegenaan gooide, vond Vincent het genoeg en
ging hij met met een serie van 81 uit in de 5e beurt = 45 gemiddeld!
Ook Piet L. deed geweldig mee en kwam tot 200 caramboles = 40
gemiddeld. Ons talent Vincent maakte tegen Paul Visser, met
regelmatige series van rond de 50, de partij uit in 6 beurten = 37,5
gemiddeld! Een beauty om deze kaderspelers te zien biljarten!!!!!!

John Tiecken
Mag opnieuw in dit festival. Het was wel èèn beurt teveel, maar om
als “kleine speler” de 80 caramboles in 9 beurten = 8,88 gemiddeld te
scoren is toch vermeldinswaardig. Het betekent goede vooruitgang
en dat is altijd welkom. Vasthouden, John……….
Vervolg: Nu ik dit stukje over John schrijf, wordt mij medegedeeld
dat John een week later een 5 beurten-partij = 16 gemiddeld
tevoorschijn tovert. Met een voor hem ongekend hoge serie van 69 !
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Ik schreef: “vasthouden John!” `t Lijkt of je mijn pen op het papier
hebt gehoord! Proficiat en volhouden, John!

Jeroen Beentjes
Vorige keer in 7 beurten uit, nu opnieuw 7 beurten = 28,53
gemiddeld. Een opmerkelijk feit in de 3e beurt een loeizuivere
hoogste serie van 145!! Kader 57/2, de hoogste tot nu toe in de
woensdagavond-competitie, een fraai staaltje biljartkunst, Jeroen!

Brè-ja

De ballotagelijst!

Tot uiterlijk 2 maart j.l. kon tegen het aspirantlid Erik
Duijn en Marin Guldemond schriftelijk bezwaar ingediend
worden, bij het bestuur.
In het voordeel van de 2 aspirantleden is gebleken dat er
geen bezwaar is tegen hun lidmaatschap.
Het bestuur heet deze nieuwe leden van harte welkom en
wenst ze een sportieve en gezellige tijd toe bij OBIS.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Soms vraag ik me wel eens af?

Als Chinezen rijst gooien op huwelijken,
gooien Vietnamesen dan loempia's?
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Stand donderdagavond

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Boer de, T 12 26 711 255 2,78 17

2 Tunen van, W 13 26 631 285 2,21 17

3 Smit, D 11 24 446 258 1,72 15

4 Palm, H 13 23 663 331 2,00 11

5 Deen, J 14 22 467 310 1,50 11

6 Reuzenaar, J 11 22 427 281 1,51 9

7 Lammers, J 13 21 323 278 1,16 9

8 Kordenoordt, G 12 20 452 289 1,56 10

9 Sinnige, P 13 20 316 317 0,99 13

10 Karsten, P 12 19 464 280 1,65 10

11 Wezepoel, L 12 18 368 274 1,34 10

12 Koper, H 13 18 461 301 1,53 13

13 Duivenvoorde, A 12 18 525 287 1,82 13

14 Limmen, P 11 17 204 293 0,69 9

15 Smit, G 13 17 239 342 0,69 7

16 Wijte, J 11 17 1342 249 5,38 40

17 Burger, J 12 17 493 293 1,68 11

18 Hageman, J 13 16 433 312 1,38 10

19 Jorritsma, S 12 16 354 308 1,14 7

20 Limmen, K 11 15 308 259 1,18 9

21 Ham van den, R 10 15 323 243 1,32 8

22 Welboren, H 11 15 662 250 2,64 23

23 Smit, M 13 15 819 300 2,73 21

24 Sinnige, J 13 14 498 304 1,63 10

25 Koper, P 13 14 606 348 1,74 15

26 Mongelluzzi, N 12 13 939 272 3,45 24

27 Klingeler, J 12 13 384 300 1,28 8

28 Weert van, W 10 13 663 251 2,64 23

29 Laan vd, H 11 10 150 301 0,49 6

30 Roekens, J 9 7 475 227 2,09 14
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Indeling speeldagen:

Belangrijke informatie voor `nieuwe` leden die vrij willen spelen.

* Indien er gèèn wedstrijden, noch andere activiteiten in het gebouw
plaatsvinden, georganiseerd door of met medeweten van het bestuur!

Maandagmid. 12.00 u – 17.30 u
Recreatiebiljarten
(4 tafels beschikbaar)

Maandagav. Vanaf 19.00 u
Voorwedstrijden / kaderteams
(4 tafels beschikbaar)

Dinsdagmid. 12,00 u – 17.30 u 4 tafels vrij biljarten.

Dinsdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Woensdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams
(4 tafels beschikbaar )

Woensdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Donderdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatie kader biljarten
(2 tafels beschikbaar – 2 vrij)

Donderdagav. Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)

Vrijdagmid. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams (sept. t/m april)
(4 tafels beschikbaar)

Vrijdagav. 18.30 u – 22.30 u
Clubavond “de Magneet”
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagocht.
Vrij biljarten
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagmid.
Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaaar)

Zondagocht.-
Middag

Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaar)
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Districtsfinale 1e klas libre 2003

Na slechte voorwedstrijden gespeeld te hebben maar wel met tien
punten in de zak (één partij verloren van Remco Bart) werd ik toch
uitgenodigd voor de districtsfinale waar ik als 8ste was geplaatst.
Hans Gosselink mijn teammaatje en clubgenoot was als 6de geplaatst.
Ik dacht slechter dan 8ste kan niet dus het moet een mooi toernooi
worden. In de lokaliteit van Aker'97 werd het toernooi verspeeld
onder de bezielende wedstrijdleiding van Toon de Boer
ons welbekend van OBIS .Met gloednieuwe lakens en banden moest
het een goed toernooi kunnen worden. In de 1ste ronde moest ik dus
aantreden tegen de nummer 1 geplaatst Chris Ursem. Dit was
absoluut niet wat ik er van verwacht had want in 17 beurten stond
Chris lachend aan de eindstreep, mij met een sip gezicht achterlatend
met 71 caramboles. Daar sta je dan hopend dat het leuk zou worden.
Hans had het beter gedaan want die was in 14 beurten klaar. De
tweede ronde dus tegen Hans en maar hopen dat dit beter zou gaan
want zo slecht als in de 1ste partij kon toch niet zou je zeggen. Een
zeer vreemde partij werd het zeker die 2de ronde, ik ging vlot van
start en stond al gauw 60 caramboles voor. Hans had er totaal géén
zicht op deze partij leek het wel en zijn achterstand werd steeds maar
groter. Uiteindelijk zegevierde ik in 15 beurten en liet Hans achter
met slechts 18 caramboles. Dit gaf de burger weer wat moed en ik
had mijn gemiddelde opgehaald tot 6.28 . Doordat er enkele spelers
bij waren die nogal een trage afstoot haddden begon de laatste ronde
van de woensdagavond pas om 10:45. Deze laatste ronde was tegen
Wil Beers uit Heerhugowaard, een geduchte tegenstander. Het liep
anders dan ik gedacht had want na 17 beurten en een constante partij
te hebben gespeeld was ik uit met een gemiddelde van 7.64.
Na de eerste avond een gemiddelde van 6.75. En hier was ik zeer
content mee aangezien de promotie er nog altijd in zat en het
kampioenschap ook. Vrijdagavond moest ik aanvangen tegen Piet
Buur die tot dan toe niet een erg gelukkig toernooi speelde. Het werd
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voor de toeschouwers en mijn leraar Piet Liefting een mooie partij en
uiteraard voor mijzelf het allermooist.
Na 7 beurten had ik de 130 caramboles bij elkaar met een moy. van
18.57!!!!!!! en ik glom van oor tot oor. Ik stond nu gemiddeld op
8.23 en was goed op weg naar de Hoofdklasse en had nu ook
inmiddels de 1ste plaats in de tussenstand bereikt. Maar toen kwam
het. De visboer uit Castricum Wim Kerssens was mijn volgende
tegenstander. En dat heb ik geweten ook, totaal niet in de partij bleek
deze partij uiteindelijk zeer cruciaal. Ik verloor in 24 beurten en had
zelf slechts 95 caramboles, en was terug op aarde. Teruggezakt naar
de 3de plaats in de tussenstand en het moy. op 6.95.
Natuurlijk nog helemaal niet slecht, maar wel teleurstellend als je
hiervoor zo goed hebt gespeeld. De laatste ronde van de
vrijdagavond was tegen de driebander van Heerhugowaard en ieder
jaar vaste finalist Nico Sprenkeling. Het begon zeer rommelig met de
schrijver en de arbiter die een aantal foutjes maakten. Zelf maken we
gelukkig heel wat meer fouten en misschien had ik het wel nodig
zoals een zeer goede biljartvriend mij naderhand opmerkte, want in
15 beurten had ik de 130 bij elkaar en mijn ouders op de eerste rij
glunderend achterlatend. Het moy. opgehaald tot 7.22 en gestegen
naar de 2de plaats met kans op promotie. Ik had het niet zelf meer in
de hand daar Chris Ursem 2 punten voor stond met weliswaar een
veel slechter gemiddelde. De laatste avond moest ik tegen Marc
Henneman die sterk begonnen was aan het toernooi maar daarna
niets meer raakte. Ik had heel veel toeschouwers en die hoopte
allemaal op een mooie avond.
Uiteraard weet je in je achterhoofd hoeveel beurten je mag
verbruiken om te kunnen promoveren maar zo begin je de partij
natuurlijk niet. Na een behoorlijk begin sloop uiteindelijk toch de
nervositeit in mijn spel en werd het steeds moelijker. Ik had gezien
dat Chris reeds gewonnen had dus het kampioenschap was voor hem.
Ik moest dus zorgen dat ik boven de 7.00 moy zou eindigen. En toen
kwam het fatale moment, in beurt 21 welke de laatste was die ik
mocht gebruiken moest ik nog 9 caramboles, 8 wist ik er te maken
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maar de laatste miste ik op minder dan 1 mm en dan baal je om het
maar voorzichtig uit te drukken.
Uiteindelijk wel gewonnen in 23 beurten maar het blijde gevoel was
even weg zoals de meegereisde supporters wel gemerkt zullen
hebben. Na 5 minuten van bezinning was de lach er weer en
realiseerde ik me dat ik een mooi toernooi had gespeeld en op een
verdienstelijke 2de plaats was geëindigd. Deze 2de plaats kan mij
eventueel nog wel een startbewijs voor de gewestelijke finale
opleveren vanwege beste tweede van alle districten, maar dat zien we
wel.
Helaas niet gepromoveerd maar het is ook pas het tweede jaar in de
1ste klasse dus ik kan niet anders dan tevreden zijn. De lessen van
Piet beginnen nu toch echt vruchten af te werpen en hopelijk zal dat
nog beter worden. Verder wil ik alle supporters bedanken die zijn
wezen kijken, want dat waardeer ik ten zeerste als je op je vrije
avond het er voor over hebt om je familie of clubgenoot te
supporteren.

Einduitslag

Naam Part.Pnt. Car. Brt. Moy. Pmoy. H.S.
1. C. Ursem 7 12 896 165 5.43 7.64 49
2. J. Mol 7 10 816 118 6.91 18.57 54
3. N.Sprenkeling 7 8 768 141 5.44 7.64 43
4. H. Gosselink 7 6 679 121 5.61 9.28 68
5. M. Henneman 7 6 733 140 5.23 16.25 70
6. W. Beers 7 6 781 151 5.17 6.19 56
7. P. Buur 7 4 671 123 5.45 8.12 80
8. W. Kerssens 7 4 684 147 4.65 5.41 31

John Mol
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P.S. Het goede spelen werd beloond want ik had een uitnodiging
ontvangen om op 14, 15 en 16 Februari in Lisse aan het
Gewestelijke Kampioenschap mee te doen, waar ik als 3de was
geplaatst. Ik heb hier mijn beste beentje voorgezet om zo hoog
mogelijk te eindigen. Leest u maar verder!

Gewestelijke finale 1e klas Libre

Alsnog geplaatst voor de gewestelijke finale en wel als 3e . De finale
vond plaats in biljartcentrum “ Het Hart van Lisse “ en het zal u niet
verbazen, dit was in de plaats Lisse.
Het was een heel grote lokaliteit met wel 8 biljarttafels en ook nog
eens 10 snooker en pool tafels. Het materiaal was perfect en de
ruimte om de biljarts was enorm. Dus je zou zeggen, hier zou iets
moois moeten kunnen gebeuren. Op Vrijdagavond moest ik als eerste
aantreden tegen P. Ekelschot. Je merkt dat niet alleen jij lichtelijk
nerveus bent maar dat ook je tegenstander dat is. Maar bij mijn
tegenstander viel het allemaal op de juiste plaats en bij mij om
onverklaanbare redenen ging alles op een haar na mis. Dus binnen de
korste keren op een schier onoverbrugbare achterstand, hopend dat
hij nog een keer zou missen. En ja, in de 16e beurt bij een stand van
129-86 voor hem miste hij een eenvoudige bal. Ik begreep dat dit de
laatste kans was dus hier moest ik van profiteren. Een serie van 41
was het gevolg want in de 42e carambole miste ik kinderlijk
eenvoudig. Partij verloren maar toch goed terug gekomen.
Lekker begin maar er kwamen gelukkig nog 6 partijen. J.
Nieuwenhuyse had een keurige partij neergezet met een moyenne
van 10.00 zodat hij de ranglijst aanvoerde na de eerste ronde. De 2e

partij van de Vrijdagavond moest ik aantreden tegen mijn
naamgenoot D. Mol die in de eerste ronde had gewonnen. Dit was
een partij waarin ik vanaf het begin af aan het idee had dat het wel
goed zat en dat bleek ook wel want na 15 beurten had ik de partij in
de tas met een goede serie van 44 en mijn tegenstander met 57
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caramboles achterlatend. Hierdoor was ik opgeklommen naar de 3e

plaats. J. Nieuwenhuyse stond nog steeds bovenaan zonder
puntverlies samen met P. Ekelschot. De Zaterdag zou als het goed is
wel wat tekening in de stand brengen want er moesten 3 partijen
gespeeld worden. Veel supporters en familie waren naar Lisse
gekomen om me te steunen in deze finale. Dit is altijd leuk en het
geeft je morele steun. In de 3e ronde moest ik als eerste tegen W.
Jelderda die net als ik een gewonnen en een verloren partij had. Na
een moeizaam begin van mijn kant waarin ik op achterstand werd
gezet door een mooie serie van 50 begon na een beurt of 8 het dan
toch eindelijk te lopen en was ik na 16 beurten uit, terwijl mijn
tegenstander 84 car. op het bord had staan. Nieuwenhuyse en
Ekelschot hadden nog steeds niet verloren en stonden dus dan ook
nog bovenaan en ik daaronder als 3e. In de 4e ronde was het een oude
bekende die ik als tegenstander had n.l. Chris Ursem, de winnaar van
ons district. Chris had nog geen partij gewonnen en ik realiseerde me
dan ook dat dit oppassen geblazen was. Dit bleek ook wel want na 7
beurten had Chris er 73 en ik nog slechts een schamele 34. Maar toen
kwam de ommekeer en met een paar goede series was ik na 12
beurten uit met een moy. van 10.83 en Chris vertwijfelend
achterlatend. Mijn totaal moy. was hierdoor opgeklommen naar 8.61,
en doordat Ekelschot verloor was ik opgeklommen naar de 2e plaats.
De 5e ronde was tegen P. Souwer die alles nog had verloren maar dat
zegt niets in een finale. Ik wil over deze partij slechts zeggen dat het
mijn minste partij van het hele toernooi was, met maar één goed iets
en dat is dat ik de partij uiteindelijk gewonnen heb al was het wel in
31 beurten. Doordat Nieuwenhuyse remise had gespeeld en
Ekelschot weer gewonnen had was ik op moy. naar de 3e plaats
gegaan. De Zondag zou de beslissing moeten brengen doordat ik nog
tegen Nieuwenhuyse moest en hij ook nog tegen Ekelschot moest.
Van belang was dat ik won, dan had ik het redelijk in eigen hand. Als
eerste moest ik starten tegen Nieuwenhuyse die tot dan toe nog niet
had verloren. Helaas voor hem wist ik vrij simpel de partij naar me
toe te trekken en na 19 beurten winnend af te sluiten. Op de andere
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tafel verloor Ekelschot ook en dat betekende dat ik alleen aan de kop
was gekomen met 10 punten. Mijn naamgenoot D. Mol was op moy.
naar de tweede plaats opgeklommen. Hierdoor had ik alles in eigen
hand en was winst voldoende om voor het eerst in mijn
biljartloopbaan mij te plaatsen voor een Nederlands Kampioenschap.
In principe zouden er in de laatste ronde nog 5 man kampioen
kunnen worden. Mijn laatste partij was tegen F.Keek die ook nog een
theoretische kans had om kampioen te worden. Maar al voor de partij
besefte ik me dat ik me deze kans niet meer af wilde laten nemen. En
in een regelmatige partij met op het eind wat schoonheidsfoutjes wist
ik de partij eenvoudig te winnen met 130-77. Een geweldige ervaring
dit toernooi met een geweldig eindresultaat. Ik ga met volle teugen
van het NK in Tolkamer (Gelderland) genieten met hopelijk een
bevredigend resultaat. Hierbij wil ik nog wel iedereen bedanken die
de moeite heeft genomen om mij te komen steunen in Lisse en
hopelijk komen in Tolkamer ook nog heel wat mensen kijken.

Einduitslag

Naam Car. Brt. M.P. Part. Moy. H.S.
1. J. Mol 907 131 12 7 6.92 44
2. D.Mol 837 121 11 7 6.91 44
3. P. Ekelschot 820 133 10 7 6.16 41
4. J. Nieuwenhuyse 854 145 9 7 5.88 36
5. F. Keek 711 115 8 7 6.18 36
6. C.Ursem 635 134 4 7 4.73 26
7. W.Jelderda 708 134 2 7 5.28 50
8. P. Souwer 669 157 0 7 4.26 27

John Mol
Gezegde:

Een voetbalmaniak praat de bal vaak mis.



Graag kopij op tijd inleveren.

Pagina - 34 -

Districtsfinale Hoofdklasse Libre
12, 14 en 15 februari 2003, Viaanse molen te Alkmaar

Met de ambitie te kunnen promoveren ging ik naar deze finale met 9
deelnemers. Ik had de laatste weken redelijk veel kunnen spelen
door onder ander deelname aan het Defensietoernooi, hierover in
het volgende blad meer, en het Klingelertoernooi. Beide toernooien
had ik met kader heel redelijke resultaten gehaald, ruim 10 moyenne
en bijna 8 moyenne, dus libre moest een makkie zijn. Ik kwam
echter bedrogen uit. Ik werd wel districtskampioen, maar met een
beschamend moyenne van 8.10.

De eerste partijen tegen Ber Veldt en Jan Dekker won ik wel, maar
liepen al niet lekker. Tegen Ber rommelde ik er wel een serie van 83
uit, maar de moyennes van respectievelijk 9.47 en 8.18 waren niet
van dien aard dat de promotiewens reëel was.
De derde partij tegen Peter op den kelder won ik met het rampzalige
moyenne van 5.45, 9 beurten nodig hebbend voor de laatste 14
caramboles. Dat ik toch wel aardig biljarten kon ondervond Jan Baas
in de vierde partij. Jan stond in 5 beurten al op 100 terwijl ik er
slechts 23 had. Een serie van 108 bracht mij echter voorbij Jan en in
de 11de beurt pakte ik de winst.
Deze progressie kon ik vervolgens tegen Gert-Jan Beentjes en Joop
van de Molen niet handhaven. Beide partijen remise kunnen maken
in 22 beurten. Dus wel de punten gepakt, maar geen moyenne
kunnen maken, op dat moment gemiddeld 8.37, maar wel 10
matchpunten. Vervolgens ging de voorlaatste partij tegen Fred
Braam helemaal de mist in, verlies in 18 beurten en slechts 53
caramboles op het bord. Om dan in ieder geval nog kampioen te
worden moest ik de laatste partij van Cees Liefting winnen. Dit deed
ik dan ook, 15 beurten uit en een serie van 86.
Eindresultaat: kampioen met 12 punten en 8.10 moyenne.

Het district vertegenwoordigen in het gewest kan ik echter niet
omdat ik dan op oefening ben in Tsjechië, Het district wordt
vertegenwoordigd door Fred Braam, die ik hierbij heel veel succes
wens.
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Ik heb met veel plezier aan de finale meegedaan, ondanks het
slechte spel van bijna alle deelnemers. Graag wil ik alle leden van
OBIS bedanken die mij bij deze finale hebben gesteund.

Biljartgroeten
Micha Tiecken
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Kijk nou eens zeg…!…tot bandenpech !

Vorig jaar besloot ik als betrekkelijk nieuwe biljarter om eens aan het
fenomeen p.k.’s deel te nemen.
Nadat het spelsoort bandstoten mij aardig bleek te liggen,
promoveerde ik toen meteen van de 5e naar de 4e klasse.
Aangemoedigd door dat succes besloot ik dit seizoen in deze klasse
mijn grenzen te verkennen. Zodoende samen met Marcel Smit de
voorrondes gespeeld bij Onder Ons van de Gebroeders Veldt in
Castricum.
Na de 6 partijen was het resultaat 10 wedstrijdpunten, evenals
Marcel.
Na diens zekere finaleplaats met 1.54 bleek ook mijn 1.37
kantjeboord goed voor zo’n plek. Het trio OBIS-deelnemers werd
gecompleteerd door Remco Bart en de plaats van handeling de
Viaanse Molen.
Als 8ste geplaatste kreeg ik uiteraard meteen nummer 1 Jan Hart van
Aker’97 voor mijn kiezen en het was een lekker gevoel, dat ik hem te
grazen nam. Marcel kreeg klop van Wokke van DNO en Remco van
Schoutsen van DVO. In de tweede ronde won ik van Marcel en
Remco herstelde zich tegen Wokke. De druk was duidelijk van mijn
ketel.
Vrijdag het vervolg met een winstpartij tegen de Vries van DNO en
tegen van Schaik van de Band. Remco voegde 2 winstpartijen toe en
Marcel 1.
Hoe was het mogelijk !, want met de zaterdag nog voor de boeg ging
ik met 8 matchpunten aan de leiding, gevolgd door Remco en
Schoutsen met 6.

De vijfde was mijn eerste verliespartij tegen Wokke maar toevallig
verloren beide concurrenten hun partijen ook waardoor ik toch nog

twee punten los bleef en de spanning nam toe.
Het moest er toch een keer van komen; in de zesde ronde trof ik
Remco en nadat hij zijn 40 punten had gescoord kreeg ik op 38 de
gelijkmakende (!) beurt en….miste.
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Op de andere tafel deed Schoutsen goede zaken door Wokke de baas
te blijven. Gevolg in de laatste ronde;
Remco met 8 en beter moyenne tegen Wokke met 6 punten en
Schoutsen met 8 en beter moyenne tegen mijzelf met 8 punten.
Ik moet eerlijk toegeven, dat de moedeloze kreten van Remco aan de
andere tafel mij als muziek in de oren klonken en op het moment, dat
Wokke de partij won keek ik voor het eerst naar mijn eigen
scorebord en daar stond de voordelige stand 29-14.
Echter voordat ik met mijn hoofd in de wolken ging lopen plaatste
Schoutsen series van 9 en 6 en alles was weer gelijk.
Dus het hoofd weer koel en de rug recht en enkele beurten later
maakte ik de partij uit met 40-32.
Wat ik voor mezelf niet voor mogelijk had gehouden gebeurde toch ;
voor het eerst en als 8e in een finale en ik werd kampioen.
Wellicht het mooiste op dat moment vond ik nog de vreugdekreten
van de deze avond ook weer talrijke OBIS-supporters.
Gelijk even kennis gemaakt met districtvoorzitter Gerard van Stenis,
die het bij de prijsuitreiking mooi kon vertellen. Anne Jager wilde
niet achterblijven en liet dit vergezeld gaan van een enveloppe, die
via George Jacet al meerdere stormen had doorstaan. Dat was very
cool man !
Een prachtige ervaring die mij bovendien recht gaf op deelname aan
de gewestelijke finale bandstoten 4 in de Vriendschap te Akersloot.

Dus op 21-22 en 23 februari bij Aker ’97 maar eens kijken of ik op
dit bal der kampioenen nog enige potten kon breken.

- De eerste partij tegen Scholten uit Den Helder bleef zijn
potje net aan heel.

- De tweede partij tegen v. Kesteren uit Sassenheim
benutte ik alle gaatjes en kwam weer een paar punten
tekort.

- De derde partij tegen Suurd van Onder Ons Beverwijk
begon mij veel te vroeg (10 uur !) en zonder de
aanwezigheid van vrouwe Vantuna ging die verloren.
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- De vierde partij tegen Deumers uit Zaandam verloor ik
door uitdagend publiekelijk gedrag van een jong blondje.

- De vijfde partij tegen latere kampioen Ruiter uit Hem
verloor ik door mijn knellende strik en schoenen.

- De zesde partij op zondag was ik vastbesloten om die
hatelijke rode lantaarn kwijt te raken en dat moest
Verbiest uit Hippolytushoef ontgelden. De eer was gered
maar de beoogde nieuwe lantaarndrager won ook.

- De laatste partij kreeg ik de eerdere districtsfinalist
Schoutsen uit Heerhugowaard alsnog in een rechtstreeks
duel en de beer was los met een serie van 13. Winst met
40-30.

Nadat de rekenmeesters onder leiding van good old Toon de Boer
hun werk hadden gedaan bleek dat Ruiter van C.I.O.S. West
Friesland door de finalepartij te winnen van Heemskerker Roel Suurd
kampioen was geworden en mag deelnemen aan de nationale
titelstrijd in Arnhem.
Samen met Verbiest en Schoutsen had ik 4 matchpunten vergaard en
met een verschil in moyenne van 0,01 mocht ik plaats nemen aan de
verkeerde kant van de stoelenrij. Het toernooi was voor mij duidelijk
2 dagen te vroeg begonnen.
Resumerend kan ik stellen dat beide evenementen voor mij prachtige
ervaringen zijn geweest. Het onsgevoel en de support tijdens en
buiten de wedstrijden was duidelijk dik in orde.
Rest mij om wedstrijdleider, arbiters, schrijvers, bediening, verdere
organisatoren en het talrijke publiek, die het tot sfeervolle finales
maakten te bedanken.

Wim van Tunen.

Gezegde:

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



Kopij kan worden ingeleverd tot 14 mei

Pagina - 39 -

Actiefoto gewestelijke finale bandstoten 4e klasse; Wim van Tunen

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

Sinds januari van dit jaar ben ik als nieuw lid bij Obis komen biljarten en
wil van de gelegenheid gebruik maken om mezelf aan jullie voor te stellen.
Mijn naam is Erik Duijn , ik ben 39 jaar, getrouwd en trotse vader van 3
dochters van respectievelijk 1, 3 en 5 jaar oud. Wij wonen in plan de Kleis
in Uitgeest. Naast het drukke gezinsleven werk ik ook nog, en wel als
calculator bij Smit’s Bouwbedrijf te Beverwijk.
Het plezier in het biljarten is in mijn jeugd begonnen. Het is alweer een
hele tijd geleden, maar ik denk dat ik vanaf ongeveer mijn 8e tot mijn 12e

heb gebiljart bij Jong Excelsior in Uitgeest. Op een gegeven moment te kort
aan leden, dus de club werd opgeheven.
Daarna bleef het toch altijd kriebelen. Bij de voetbal, in militaire dienst en
later in de kroeg. Overal waar een biljart stond, kon ik het niet laten. Even
een gulden in de klok en spelen maar.
En 4 jaar geleden heb ik de stap dan eindelijk gezet. Ik ben lid geworden
van B.V. Excelsior. Eerst in De Vriendschap in Akersloot, en later verhuisd
naar het Dienstencentrum in Uitgeest.
Een leuke club, maar de gemiddelde leeftijd lag vrij hoog. Ik mocht mijzelf
dan ook op afstand het jongste lid van de vereniging noemen.
Vandaar dat ik een jaar geleden op zoek ging naar een andere vereniging.
Met een jongere bezetting, goed materiaal, biljarters waar je iets van kan
leren en natuurlijk de gezelligheid. Gelukkig kwam ik in gesprek met de
schoonvader van mijn broer. Na een demonstratie op een zondagochtend
van Banc Koelman in het clubgebouw van Obis was ik verkocht. Wat een
mooie biljarts, en wat een schitterende ruimte. Hier wilde ik wel biljarten.
Ik kreeg het telefoonnummer van Henk Lammers en dacht, dat regelen we
even. Maar Henk haalde me snel uit de droom, en zij dat het nog wel even
kon duren voordat er plek was. Het duurde inderdaad even, maar nu is het
dan toch zover gekomen.
Sinds enkele weken speel ik op de dinsdagavond, en het bevalt me
bijzonder goed. Gezellige ploeg met mensen, die ervoor zorgen dat je jezelf
direct thuis voelt. Ik zie mijn toekomst bij Obis met plezier tegemoet, en
hoop hier nog lang te kunnen biljarten.

Vriendelijke Groet, Erik Duijn
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Beste
biljartvrienden,

George Jacet heeft mij gevraagd
of ik mij even aan jullie wilde voorstellen,
daar ik een nieuw lid van de
woensdagavond van biljartvereniging
OBIS ben. Daar geef ik graag langs deze
weg even invulling aan.

Mijn naam is Martin Guldemond,
ben 32 jaar oud en woon samen met mijn
vriendin Mirella Pijlsma in een vorig jaar
opgeleverd nieuwbouw appartement in

Beverwijk. Ik ben van beroep vision application engineer bij een bedrijf in
Naarden. Wij maken inspectie systemen welke in een industriële omgeving
met behulp van camera's (vision) en computers op hoge snelheid analyses
maken van producten. Ons doel is om producten met afwijkingen of welke
productvreemd materialen bevatten uit de productielijn te verwijderen.
Mijn taken binnen dit bedrijf hebben hoofdzakelijk met de hardware zijde
van de systemen te doen, te weten; werkvoorbereiding, inkoop, assemblage,
installatie, service en onderhoud.

Ik ben vroeger lid geweest van jeugdbiljartvereniging de Magneet.
Dit omdat ik enthousiast ben gemaakt door mijn vader Leo die destijds op
de donderdagavond bij OBIS speelde. Het was in de tijd dat wijlen Heinz
Wehrmann en Jan van de Waart de jeugd in goede banen 'probeerden' te
leiden. Ik heb daar een paar fantastische herinneringen aan overgehouden.
Het was altijd erg gezellig en we presteerden ook nog regelmatig goed,
zowel individueel als met het toenmalige A-team (Marcel Versluis, Edwin
Guldemond, Edwin van de Waart en ondergetekende). Vorig jaar is er een
reünie van de Magneet geweest en daar ben ik met mijn broer Edwin naar
toe gegaan. Het was heel leuk om na al die jaren weer eens de sfeer van
weleer te proeven, het enige dat anders was, was de locatie. Ik had en heb
nu ook nog wel eens moeite om de namen van oude bekenden uit mijn
geheugen op te graven, wees dus niet beledigd mocht dit eens voorkomen,
mijn lange termijn geheugen werkt gewoon niet naar behoren. Ik wist
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bijvoorbeeld niet eens meer dat ik ooit hoofdklasser ben geweest, ik was
ervan overtuigd dat ik nooit verder ben gekomen dan de 1e klasse libre
(bedankt Piet Liefting voor deze update). Maar goed, we kregen natuurlijk
wel weer een beetje de kriebels toen we op die reünie waren en Jaap Ripke
gesteund door Paul Visser speelde daar handig op in door ons het voorstel
te doen om niet spelend lid (recreant) te worden en eens te komen kijken op
de woensdag avond. Nou dat lid worden ging prima, alleen dat langskomen
is er niet van gekomen omdat kort daarop mijn appartement werd
opgeleverd en ik dus daar al mijn tijd in moest steken.

Begin december 2002 belde Henk Lammers me op en stelde me de
vraag of ik de woensdag avond groep wilde komen versterken omdat er een
plaats vrijgekomen was. Ik was net bezig met het installeren van een
biljartspel op mijn computer, dat was wel heel toevallig. Omdat ik nu
eigenlijk wel weer tijd voor het verenigingsleven heb, heb ik Henk
geantwoord dat ik het wel weer wilde gaan proberen en dus wel spelend lid
wilde worden. Ik ben het weekend daarop gelijk even wezen trainen, om te
zien hoe ik er na toch wel 10 jaar niet serieus spelen voorstond. Dat viel me
toch eigenlijk niet eens tegen, patronen zitten nog wel in het geheugen, het
is meer gebrek aan bandengevoel balsnelheid wat me nog parten speelt.

Nu ik echt al een paar, overigens heel gezellige clubavonden mee
heb gedaan, is mijn spel eigenlijk alleen maar beroerder geworden. Ik
begon met 6.15 moyenne maar dat heb ik nadien niet meer gehaald. Ik heb
er zelfs een partij tussen gehad met 1.65 moyenne (dat was wel vlak na het
vernieuwen van de lakens, waar ik altijd al veel moeite mee heb gehad).
Maar de bemoedigende woorden van de overige woensdagavondleden dat
het allemaal wel weer terug komt zijn zeer geruststellend. Persoonlijk lijkt
het mij het best dat ik mij voorlopig niet inschrijf voor districtswedstrijden.

Nou ik denk dat ik er nou zo langzamerhand maar een eind aan zal
breien er moet per slot van rekening nog meer in het clubblad staan. Rest
mij alleen nog af te wachten wat de uitkomst van de ballotagelijst zal zijn
en jullie voor nu te bedanken voor jullie aandacht.

Met sportieve biljartgroeten,
Martin Guldemond.

Soms vraag ik me wel eens af?

Waarom is "afkorting" zo'n lang woord?
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Het 9e Jaap Klingeler toernooi

Een kleine impressie door George Jacet.

Het zal zo`n 1 ½ jaar geleden zijn dat Jaap Klingeler mij vroeg
of ik aan zijn 8e toernooi deel wilde nemen. Ik was toen niet in de
gelegenheid en moest hem jammer genoeg “nee” verkopen.
Voor het 9e toernooi ben ik weer gevraagd en kon ik volmondig “ja
graag” antwoorden. Het toernooi werd verspeeld op 8 en 9 februari in
Cafè de Wijckermolen aan de Schans te Beverwijk.
Er werd van de spelers verwacht op zaterdag 8 februari om 9 uur 45
aanwezig te zijn. Dat was te doen.

Ik had met Rob Overdijk (ook een deelnemer) afgesproken dat
we om de beurt zouden rijden. Ik zou hem op zaterdag om 9.30 uur
ophalen en dan zou hij de volgende dag rijden. Een goede afspraak,
zodat Rob zaterdag en ik zondag een borreltje kon drinken.
Zondagmorgen reed ik vanuit Limmen op de fiets (zo was ook
afgesproken) naar Rob (Castricum) en vandaar met zijn auto naar
Beverwijk. Dat betekende dat ik `s avonds vanaf Rob z`n huis,
beladen met mijn keu en een aantal prijzen waaronder een plant, op
de fiets terug naar Limmen moest rijden. Gezien mijn vroegere
stuntelige fietservaring, kon dat wel eens met een schuiver eindigen,
maar ik ben met die vracht gelukkig heelhuids thuisgekomen.

Aangekomen (zaterdag om 9.45 uur) bij het café de Wijckermolen
vonden we de voordeur, een beetje verscholen in een hoekje. Zal dit de
ingang zijn, vroegen we ons af? De klink van de vooroorlogse deur stond
omhoog en de deur smeekte jaren terug al om een kwast verf . Mijn
nieuwsgierigheid was enorm toegenomen hoe het er binnen uit zou zien. Na
eerst de ouderwets betegelde hal te hebben betreden kwam het nostalgische
interieur in mijn gezichtsveld. Mij was al eens verteld dat het een oud
cafeetje was, maar wat ik toen zag kon ik me van te voren niet hebben
voorgesteld.
Het was of ik weer even terug was in mijn vrijgezellentijd zo`n
kleine 40 jaar geleden, toen ik met mijn vrienden van kroeg naar
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kroeg ging om partijtjes 10 van de rood te spelen. Het gaf mij in
ieder geval een gevoel van herkenning. Of ik er al eens eerder was
geweest en de gezellige tijden van weleer borrelde weer eens naar
boven. Ik voelde me gelijk thuis. Niet verkeerd dus!

Een aantal spelers en arbiters waren reeds aanwezig en ik heb me,
zoals het hoort, netjes voorgesteld aan degene die ik (nog) niet kende. Jaap
Klingeler zat natuurlijk al in de houding om de deelnemers en arbiters te
verwelkomen op “zijn toernooi”. Hij was zo enthousiast en gastvrij, alsof
de hele tent van hemzelf was. Logisch natuurlijk, zou ik ook zijn!
Met Rob en Hetty Jongejans, de uitbaters van het cafè, was het mijn
eerste kennismaking. Rob was de twee dagen de barkeper, een job
die hij als geen ander kon vervullen. Een mondige en niet gek te
krijgen cafébaas, waar ik later wel achter kwam.

Nu ik het café `bewonderd` had, werd ik wel een beetje
nieuwsgierig naar de staat van de biljarts? In de ruimte naast het
bargedeelte stonden 3 biljarts opgesteld. Gezien mijn eerste indruk van de
niet zo uitnodigende voordeur, viel het mij heel erg mee! Ik moet zeggen
dat het materiaal fantastisch was. Mooi verzorgde en goed lopende biljarts.
In de hoek van de biljartruimte was een tafeltje met daarop een laptop en
printer en daarachter zat onze deskundige wedstrijdleider John Tiecken de
wedstrijden al uit te schrijven, in een voor mijn gevoel wat te krappe
ruimte. Alsof John, althans zo leek het op afstand, er in geperst zat. Maar
bij nader inzien was dat gelukkig gezichtsbedrog!

Er werd gespeeld in de kaderdiciplines 38/2 en 57/2 en in de
klassen een, twee en drie. Een gerenommeerd gezelschap van 12 man onder
leiding van John mocht onderling uitmaken wie de hoogste trede zou
beklimmen. Zowaar een niet te onderschatten onderneming. Twee poules
van 6 spelers speelden om de beste plaatsen, waarna de nummers 6 tegen
elkaar, de nummers 5 tegen elkaar enz. uitkwamen.Ik zal u de namen even
noemen: J. Beentjes, J. Kitseroo, J. Ripke, M. Tiecken, V. Veldt, R. v.
Schaik,
W v.d. Braak, R. Overdijk, Jan Veldt, H. Weijers, R. Woldhuizen en mijn
persoontje. Als u deze namen even in u opneemt, dan begrijpt u wel dat ik,
als een gewoon 3e klassertje, niet de illusie moest hebben dat ik met de
grootste beker naar huis zou gaan. Nee, lekker spelen en niet te lang over
de 1e prijs nadenken, was mijn devies.
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Mijn eerste 3 partijen verloor ik aan spelers die duidelijk de betere
waren.Geen beste start en ik was echt niet van plan om in mijn positie, na
de 3 verliespartijen, de tegenstanders te onderschatten, maar
zelfoverschatting zou ook in mijn nadeel werken. Daarvoor speelde ik te
wisselvallig.

De wedstrijdenreeks werd op de zaterdagavond onderbroken
voor een overheerlijk diner. Jaap Klingeler had een keteringbedrijf
opdracht gegeven deze maaltijd te verzorgen. Ik zal even vertellen
wat we voorgeschoteld kregen: “Lekkere gebonden tomatensoep,
(werd persoonlijk door Jaap opgeschept), een mals stuk varkenshaas
overgoten met een championnesaus, gebakken piepertjes en 2 soorten
groenten”. Als toetje was er de keuze tussen luchtige
chocolademouse of chipolatapudding al dan niet met slagroom
vervolmaakt. Het was een welkome afleiding en gezellig tafelen in
de zaal grenzend aan de biljartruimte. Super allemaal… Het nadeel
van zo`n maaltijd is dat je daarna nog 2 partijen moet spelen. Het
bukken zou min of meer een probleem kunnen worden…..

De laatste partij van de zaterdag won ik van Rob Overdijk. Niet
omdat ik zo sterk speelde, nee, ik had gewoon het voordeel dat Rob
in deze late partij te moe was om nog iets te kunnen produceren en
maakte dientengevolge de ene weeffout na de andere. Deze
overwinning was eigenlijk niet terecht.

Zondag tegen Hans Weijers is een apart verhaal Ik heb hem tegen
andere spelers ballen zien missen, die hij tegen mij met z`n ogen dicht
maakte. Hij liet mij met 29 caramboles in 9 beurten het verlies verwerken.
Ja zei Hans met een big smile van oor tot oor, “Met jou heb ik iets….” Wat
hij met mij had, daar moet ik nog steed achter zien te komen. Dat ik
genoten heb van `zijn` spel is wel een zekerheid! Wat kan die man
biljarten!!!!! Uiteindelijk heb ik toch nog 2 van de 6 te spelen partijen
gewonnen. De nul was weggewerkt!

Ik kan moeilijk alle wedstrijden van de deelnemers hier
beschrijven, maar een paar zal ik er toch uitpikken.
De eerste partij op zondagmorgen werd gespeeld op tafel 3 met
Vincent Veldt tegen Jeroen Beentjes. De gelaatsuitdrukking van
Vincent liet duidelijk de sporen zien van een (te) late zaterdagavond.
Hij was vergeten de donkere vlekken onder z`n ogen met wat
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mascara te camoufleren. Ik was hèèl benieuwd hoe deze partij zou
aflopen? Nou, Vincent z`n performance was griezelig goed,
nagenoeg perfect zelfs. Zo messcherp, zo zuiver. Prachtig gewoon.
En Jeroen ploeterde maar voort, daar kwam het voor hem op neer.
Geen stoot voldeed aan datgene wat hij voor ogen had. Geen pique
die goed afliep, nee het boterde niet goed bij Jeroen. Terwijl Jeroen,
zittend op z`n stoel, het spel van zijn opponent in zich trachtte op te
nemen, ging Vincent rustig door met caramboleren. Er was geen
sprake van vermoeidheid of slaaptekort, nee daar was niets van te
bespeuren. In opperste concentratie was hij, dat was ook nodig en
vereist. Zonodig deed hij tijdens de afstoot de lippen wat strakker op
elkaar. Alleen de achterarm bewoog, de rest bleef tot na de afstoot
bewegingloos. Door de geleverde inspanning zo dicht bij het einde
van de partij werd het zoute zweet een beetje zichtbaar en een lichte
grijns kwam op zijn gezicht. Hij wist de partij in 4 beurten (de
kortste partij van het toernooi en een moyenne van 42,5!!!!) naar een
knappe overwinning te sturen. Jeroen probeerde in de gelijkmakende
beurt vechtend en zwoegend toch nog een redelijk aantal caramboles
uit zijn keu te persen. Maar helaas, het evenwicht tussen geest een
lichaam ontbrak, waardoor de serie bij een te laag aantal bleef
steken! It`s a pity!

Ook wil ik in dit verslag de beste partijen van Hans Weijers,
Micha Tiecken, Jaap Ripke en Rob Overdijk niet onvermeld laten.
Zij konden respectievelijk de moyennes van 34,00; 15,71; 21,42 en
13,75 uit hun keu toveren. Een fantastische prestatie!!
Niet onvermeld mag blijven de partij tussen Rob Overdijk en
Micha Tiecken. Rob met z`n bijna 75 jaar liet een staaltje kader zien,
waar menigeen alleen maar van kan dromen. Hieraan was te zien dat
Rob vroeger (nog) het spel heel goed heeft beheerst. Hij maakte een
serie van 61 die hij vol flair en een surplus aan gratie, snelheid en
passie aan de kop van de tafel afrondde. Een lust voor het oog wat
veel bewondering van de aanwezigen opleverde. Fantastisch!!
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Micha had zijn keu in zijn eerste partij al bijna leeg geschud, door
gelijk zijn visitekaartje af te geven en met een moyenne van 15,71 de
partij uit te maken! Zonder training een knap staaltje!!!!

De finalepartij ging tussen Hans Weijers en John Kitseroo.
John Kitseroo is een alleskunner. Hij maakte de moeilijkste ballen, of
het een trekstoot van een meter was of een driebander, hij
caramboleerde gewoon. Hans ging steeds fris en vrolijk in de aanval,
maar moest uiteindelijk toch de rekening betalen. Naarmate de partij
vorderde, was het duidelijk dat Hans kansloos was voor de 1e plaats.
John werd ongeslagen kampioen van het Jaap Klingelertoernooi met
12 matchpunten een moyenne van 11,14 een hoogste serie van 58 en
een blij gezicht!! Proficiat John!
John kon de eerste prijs mee naar huis nemen, een houten tankwagen
waarin een fles drank verstopt zat. Een prachtige prijs! Voor de
overige deelnemers, arbiters, bediening en onze wedstrijdleider
waren er worsten, tulbanden, bloemen, planten, aanstekers,
handdoeken, enfin teveel om op te noemen. Een zeer goed verzorgd
toernooi in alle opzichten. Mijn complimenten voor de organisatie.

Of het nog niet genoeg was gingen we om 19.30 uur met 14
overgebleven “biljartfanaten” nog even uit eten in een restaurant
ergens in de Koningsweg te B`wijk. Daar hebben we in een rustige
en gezellige ambiance een aantal uren nagebabbeld over onze
belevenissen tijdens het toernooi. Een gepaste en heerlijke afsluiting
van het 9e Jaap Klingeler toernooi. Een toernooi dat voor mij 1681
minuten duurde, mij per carambole € 0,18 kostte, ik 1,1 kg. was
gegroeid, ik lekker heb gebiljart en ik voor geen goud gemist zou
willen hebben. Kortom, ik heb genoten…………Groeten, George
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Het complete Klingeler- team
Bill Gates aan de hemelpoort.

Bill Gates is overleden en komt Petrus tegen bij de hemelpoort.
“Nou zegt Gates” Ik mag natuurlijk wel naar de hemel, maar ik zou
graag even willen kijken in de hel, kan dat?
Petrus vindt het goed en zwaait de poort naar de hel open. Bill weet
niet wat hij ziet: zon, uitgestrekte stranden met palmbomen, cocktails
en overal vrouwen.
Opgetogen vraagt Bill aan Petrus of hij toch niet naar de hel mag.
Petrus gaat accoord, en Gates vertrekt naar de hel.
Bij het binnengaan brand het hellevuur, het is donker en iedereen
wordt gemarteld.
“Hè”brult Gates “waar is nou die hel met stranden en vrouwen”?
“Ach ja”zegt Petrus, helemaal vergeten te vertellen:
“Dat was de demo-versie”!
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Geacht bestuur,

OBIS-leden en dinsdagavondleden,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele

blijken van belangstelling bij mijn verblijf in het ziekenhuis

en bij mijn thuiskomst.

Geweldig!!!

Ik hoop weer gauw op de club terug te keren en mijn

werkzaamheden te hervatten.

Ben de Ruijter

De vereniging OBIS.
Onze vereniging OBIS is wel geen bedrijf, al zitten we er dicht tegen
aan, maar mocht het zo ver komen, probeer dan alles in het werk te
stellen om te voorkomen dat het biljartbedrijf OBIS tengronde
geraakt.

Hoe richten we een bedrijf ten gronde?
a) Door vrouwen (dat is het mooist)
b) Door gokken (dat gaat `t snelst)
c) Door computers (dat is `t zekerst)

Brè-ja
Soms vraag ik me wel eens af:

Als de meeste auto-ongelukken gebeuren in een straal van vijf
kilometer rond de woning, waarom gaat iedereen dan geen tien

kilometer verder wonen?
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Magneet nieuws

De magneet in het clubblad
De publicaties van de magneet activiteiten in het clubblad hebben ook nog
leuke reacties tot gevolg. De interviews die George Jacet heeft gehouden
bij Tom en Paul hebben veel leuke reactie opgeleverd. Een compliment
aam het adres van George vanuit de jeugdafdeling.

Hoog geëerd bezoek
Op vrijdag 7 februari werden wij verrast met een bezoek van
donderdagavond OBIS krek Han Koper. Han had zoveel "gehoord" en
gelezen over de jeugdbiljarters dat hij het eens met eigen ogen wilde
aanschouwen. Aan de reactie van Han en de kinderen te zien werd het
bezoek zeer op prijs gesteld. Zeker nadat bleek dat Han niet met lege
handen was gekomen, maar voor alle jeugdleden een overheerlijke reep
chocolade had meegenomen. Het is wel opvallend dat het spel van Han op
de donderdagavond opeens veel beter is geworden. Hij heeft blijkbaar goed
meegekeken bij de oefeningen die door de trainers aan de jeugdleden
werden gegeven.

Jeugdclinic driebanden
Van 26 t/m 29 maart 2003 zal de Nationale Bekerfinale Driebanden Teams
weer worden verspeeld in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Vrijwel de
gehele wereldtop driebanden zal weer present zijn in een prachtige
ambiance. Naar aanleiding van het grote succes van vorig jaar heeft Biljart
Promotion de medewerking verzocht van diverse wereldtoppers om weer
een clinic c.q. les te verzorgen aan 20 biljarters in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Deze clinic zal plaatsvinden op donderdagmorgen 27 maart 2003 om
ca. 10.00 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren.
Voor de deelname aan deze clinic waren 187 jeugdbiljarters aangemeld
terwijl er plaats is voor 20 deelnemers, zodat de organisatie moest loten.
Uit de hoge hoed werden drie Magneet leden getrokken, nl Yoni van
Duivenvoorde, Floris Nijhuis en Anita Nijhuis. Deze gelukkigen krijgen
de bewuste dondeerdag 's ochtends les van de grootmeesters Torbjörn
Blomdahl, Dick Jaspers, Marco Zanetti en Raymond Burgman. Ze
kunnen drie vriendjes en/of vriendinnetjes (tot 18 jaar) meenemen en
hebben tevens de gehele dag vrij toegang tot de wedstrijden.
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De B-team competitie

De B-team competitie is 9 maart jongstleden afgesloten. Tot op de laatste
dag was het spannend welk team kampioen zou worden. Op de laatste
speeldag waren er nog twee kanshebbers, Vennewater 2 met 30 punten en
de Magneet 3 met 28 punten. En alsof Hitchcock zelf het scenario had
bedacht moesten deze twee teams op de laatste speeldag tegen elkaar
uitkomen. Omdat het aantal partijpunten van Vennewater 2 beter was dan
dat van Magneet 3 moest beide wedstrijden, zowel de "thuis" als de "uit",
wedstrijd worden gewonnen. De "thuis" wedstrijd werd met 4-2 gewonnen
zodat in de "uit" wedstrijd de kampioen moest worden bepaald. Deze
wedstrijd werd echter een remise, mede door een serie van 6 caramboles in
de gelijkmakende beurt van Anita Koedijk tegen Tom Wezepoel, waardoor
Vennewater op "doelsaldo"kampioen werd. Of de tweede plaats goed is
voor deelname aan het gewestelijke kampioenschap is bij het uitkomen van
dit clubblab nog niet bekend. We houden u op de hoogte.
De overige teams zijn respectievelijk 6e (ook op doelsaldo), 7e en 9e

geworden. Ik denk dat we op een geslaagde B-team competitie 2002-2003
kunnen terug kijken.

De eindstand in de B-team competitie is als volgt.
wedstrijd partij

Team gesp punten punten

1. Vennewater 2 20 31 81 – 39
2. De Magneet 3 20 31 78 – 42
3. BVK 1 20 27 78 – 42
4. Vennewater 1 20 25 77 – 43
5. Onder Ons 1 20 20 64 – 56
6. De Magneet 2 20 20 60 – 60
7. De Magneet 4 20 16 56 – 64
8. BVK 2 20 16 50 – 70
9. De Magneet 1 20 14 44 – 76
10.BVK 3 20 14 43 – 77
11.Onder Ons 2 20 6 29 – 91
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Stand vrijdagavond Jeugd

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Wezepoel, T 15 29 318 397 0,80 8

2 Wildt de, W 14 28 452 378 1,19 10

3 Nijhuis, F 13 25 355 351 1,01 7

4 Verduin, P 12 23 157 301 0,52 5

5 Smit, R 13 23 273 344 0,79 5

6 Nijhuis, A 14 20 300 415 0,72 6

7 Kranendonk, L 13 18 302 377 0,80 8

8 Duivenvoorde van, Y 13 14 255 357 0,71 10

9 Stoops, J 12 13 236 325 0,72 5

10 Smit, E 14 13 374 419 0,89 9

11 Wezepoel, P 14 12 244 432 0,56 6

12 Kranendonk, M 10 12 67 260 0,25 3

13 Pettinga, W 7 8 134 189 0,70 5

14 Warink, W 12 5 274 327 0,83 7

15 Mans, L 2 2 35 76 0,46 3

16 Mans, R 2 2 26 68 0,38 3
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Verslag B-teams

Het begon zo; de eerste 3 wedstrijden moesten we tegen de andere teams
van de magneet.
Die wonnen we bijna allemaal .
De andere wedstrijden moesten we tegen de andere teams dat waren:
BVK1, 2 en 3 Vennewater 1 en 2 en Onder Ons 1 en 2.
We liepen de eerste tijd op kop.
Toen we gelijk speelde tegen Onder Ons 2 waren we 2de.
En was BVK1 eerste.
De volgen de wedstrijd moesten we tegen BVK1 die wonnen we,
Vennewater2 won ook en was toen eerste.
De laatste wedstrijd (9 maart) moesten we tegen Vennewater 2.
De eerste ronde wonnen we met 4-2, de twee de ronde speel de we gelijk
met 3-3.
Die ronde was heel spanend,de eerste wedstrijd moest Wesley de Wildt
tegen André Backer die wedstrijd won Wesley. Daarna moest Tom
Wezepoel tegen Anita Koedijk
Dat werd gelijk door dat Anita een serie van 6 maakte in de nabeurt.
We hoopte dat Paul Wezepoel won van Maikel de Jong,dat won Paul
jammer genoeg niet.
Dus wisten we niet of we eerste of tweede werden.
Bij de prijs uitreiking hoorde we dat we tweede de waren.
We zijn wel blij met de tweede plaats.

Van: Tom & Paul Wezepoel

Onze toegangsdeur……

Het komt menig keer voor, dat onze toegangsdeur niet in het slot
“valt”, vooral bij harde wind.
Wilt u even voelen of de deur dicht is, in het bijzonder als u het
gebouw als laatste verlaat en de deur op slot doet, want ook dit wordt
wel eens vergeten!!
Liever geen ongenode gasten in ons gebouw……… Het bestuur



Graag kopij op tijd inleveren.

Pagina - 56 -

Na alle berichtgeving over het korte beurten festival op
de woensdagavond nu een echt en wellicht onverwacht korte
beurtenfestival.

Plaats van handeling Biljartcentrum OBIS
Datum 6 maart 2003

Dader Wim van Tunen
Aantal caramboles 53 aantal beurten 7

hoogste serie 17
moyenne 7.57

Een waarlijk grootse prestatie van Wim, temeer hij deze prestatie leverde
tijdens een van de laatste partijen van de avond en gespeeld op tafel 4
Volgens mij kan je in het vervolg wel op het "centre court" biljarten, Wim.

Big L

♣  Klaverjassen ♣

Zaterdag 5 april a.s. is er weer een klaverjasavond.
Aanvang: 20.00 uur.

Het inschrijfgeld is € 2,- P.P.
Koffie met……….inbegrepen.

Inschrijfformulieren zijn bij de wedstrijdleider van
je speelavond te verkrijgen.

♣ Groeten activiteitencommissie ♣

biljartpreat:

Natuurtalenten blijken vroeg of laat ook beperkt in hun
mogelijkheden en kunde.
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Verslag van het Bregmantoernooi.

Bij het slot van de Finale 4e klasse libre, werd ons door Jaap
Bregman verteld dat wij uitgenodigd waren om deel te nemen aan het
z.g. “Jaap Bregman”invitatietoernooi.

Dus maandag 10 februari reden wij (Jan Holtrop en ik naar de
Lokaliteit van OBIS. Wij werden daar begroet door Jaap Bregman en
meteen voorzien van een klein cadeautje wat thuis uitgepakt mocht
worden (bevatte fijne chocolade).

We werden ingedeeld in twee poules van ieder 6 man die
onderling tegen elkaar speelden. Na deze uitleg werden de
wedstrijden gestart en kon de eerste ronde beginnen.

Het ging de eerste avond redelijk en ik won allebei de
wedstrijden. Wat opviel bij OBIS is de betrokkenheid van de leden,
dit zag je bij het tellen en het schrijven, maar ook in de bediening en
het rondgaan van de diverse hapjes, dit werd door de deelnemers zeer
op prijs gesteld.

De tweede speeldag was zaterdagmiddag aanvang 13.00 uur.
Alle deelnemers waren weer aanwezig en begonnen vol goede moed.
Ikzelf moest tegen Anne en zat niet in de wedstrijd die ik dan ook
verloor. De tweede wedstrijd ging beter en deze sloot ik winnend af.
Weer was er veel publieke belangstelling wat het spelen positief
beïnvloedde.

Op zondagmiddag was de finale, aanvang om 13.30 uur
Ik had, net als meerdere spelers, mijn vrouw meegenomen. Voor een
plaats in de finale moest ik tegen de hr. Lammers van OBIS (een van
de vele) deze partij werd door mij (en door het goede spel van mijn
tegenstander) verloren, zodat de finale onbereikbaar was en ik voor
de 5e plaats moest spelen. Lammers moest tegen Beentjes (ook van
OBIS) de finale spelen, won deze en werd kampioen.

De wedstrijdleiding was in handen van Henk Lammers en dit
was weer perfect geregeld. Het was de tweede keer dat ik bij OBIS
speel, maar ik krijg de indruk dat Henk in het biljartcentrum woont
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en af en toe op visite naar zijn eigen huis gaat (deze man is altijd
aanwezig).

De prijsuitreiking werd door Jaap Bregman himzelf gedaan,
hij had voor alle deelnemers een bemoedigend woordje en dit ging
vergezeld van een mooie herinnering in de vorm van een biljarter.
Verder weerden wij nog verrast met een bos bloemen en een
lekkernij uit de bakkerij van Dhr. Koelman, dit was zeer lekker. (een
voortreffelijke bakker- en voorzitter).

Tot slot wil ik eenieder die heeft bijgedragen aan het
welslagen van dit toernooi in wat voor vorm dan ook, zeer hartelijk
bedanken het was in èèn woord TOP.

George Bult.

Mr Nico Tuyn jr.

In BILJART-TOTAAL van februari 2003 staat in het stuk van de
B.W.A. (is de beroepsbond van de driebanders) sluit weer de rijen,
dat belangrijk is de komt van twee nieuwe bestuursleden w.o. mr.
Nico Tuyn.
Dat klinkt ons goed in de oren. Nico Tuyn jr. is enkele jaren jeugdlid
van de Magneet en zelfs van OBIS geweest. Dit laatste is van korte
duur geweest, daar hij i.v.m. studie niet-spelend lid was.
Maar toch is vermeldenswaardig dat hij in het seizoen `71 - `72
jeugdkampioen van de 1e klasse libre is geworden en in het seizoen
`76 – `77 nationaal kampioen overgangsklasse libre bij de senioren.
Zijn nationale voorwedstrijden speelde hij ver van huis, eveneens om
studieredenen. Een technisch zeer sterke sportieve speler.
Leuk om in BILJART-TOTAAL nog iets van hem te lezen. Nico
is al jaren uit ons gezichtsveld verdwenen, daar hij in Montfort
(Limburg) woont en Persrechter in het arrondissement Roermond is.

Brè-ja
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Zo ging het er echt aan toe, toen biljarten nog een kroegsport was!
Is dat zo?

Mop:
Zegt een vrouw tegen een andere vrouw:

“Dat is toch erg. Mijn man is impotent geworden”.
Is dat hoger dan wethouder?
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Heeft U dit blad gelezen?
En las U alles goed?

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

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

Beste clubleden,

Ik wil alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit
clubblad hartelijk bedanken. Ik ga ervan uit dat ik voor het
volgend clubblad weer op uw medewerking kan rekenen.

Mogelijk spoort dit clubblad U aan om ook eens een
verslag of een belevenis op schrift in te leveren. Alles is

welkom, en ik ben gauw blij!!!!!

gr. George


