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Biljartvereniging OBIS – De Magneet

Opgericht d.d. 8 januari 1964
Koninklijk goedgekeurd d.d. 19 februari 1975

Adres: Kerkweg 64 A 1961 JE Heemskerk
: 0251 – 243458

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

Samenstelling bestuur van OBIS

Voorzitter: W Koelman Nielenplein 24-28
Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

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

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

Henk 1969 LE Heemskerk
: 0251-232838

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

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

Barbeheer: Vacant

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

Jeugdbiljartvereniging de Magneet:

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

Jan Keus, Micha Tiecken en Jaap Ripke
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Beste clubgenoten,

De maand april heeft weer voor de nodige drukte gezorgd,
en wel met het Oase- toernooi en het K-K toernooi.
Beide toernooien waren weer een grandioos succes, wat
wel duidelijk werd door de goede opkomst.
Het was een goede opsteker voor OBIS daar er een
beste baromzet werd gedraaid. Dit werd natuurlijk mede mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers!

De districts finale kader, welke verspeeld werd in de
Viaanse Molen, leverde ons weer een kampioen op.
Vincent Veldt, van harte gefeliciteerd met je behaalde succes.

Onze secretaris Anne Jager is inmiddels voorzien van een
nieuwe heup, en hij herstelt voorspoedig.
Er was eerst nog voorgesteld om de kosten
te drukken door de oude heup van Cor Mol te gebruiken
maar aangezien Cor daar geen goede ervaringen mee had,
hebben ze daar maar van afgezien.
Anne we hopen je snel weer in het clubgebouw
te ontmoeten.
Verder hopen we dat George Jacet en Ben de Ruiter
volgend seizoen hun partijtje biljart weer kunnen hervatten.
Mannen, beterschap!
Als laatste wil het bestuur Jaap en Margreet van harte
feliciteren met de geboorte van hun zoon en dochter,
en ze een gelukkige en gezonde toekomst toewensen!

Nu even een ander punt.
Het zou voor de bestuursleden heel fijn zijn om tijdens
hun clubavond te kunnen ontspannen en van hun partijtje
biljarten te kunen genieten. Daarom het verzoek aan alle leden,
zijn er problemen of wil je wat kwijt aan een bestuurslid,
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probeer dit dan telefonisch te regelen, of maak een afspraak
voor de maandagavond. Zo kunnen wij ook als leden
genieten van onze clubavond.
B.v.d. het bestuur.

Dan wil ik hierbij alle deelnemers aan de clubkampioenschappen
veel succes en biljartplezier toewensen. En verder hoop ik vele van
jullie tegen te komen tijdens de teamwedstrijden!

Een ieder die van een fijne vakantie gaat genieten wens ik
veel zon toe, en tot het volgend seizoen!

Wim Koelman

Biljart-limerick: Wie biljarters wil gaan arbitreren
moet eerst goed de spelregels leren.
Maar die ken je zo en stijgt jouw niveau,
gaat men je ook meer respecteren.
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Het bestuur van OBIS in vergadering bijeen op maandag 5 mei 2003
heeft unaniem besloten het aspirant-lid Cynthia Tiecken toe te laten
tot de woensdagavondgroep

In die vergadering heeft het bestuur van de schriftelijk ingediende
bezwaren (een individueel bezwaarschrift en een bezwaarschrift
ondertekend door 12 personen, allen leden van de woensdagavondgroep)
het aspirant-lid persoonlijk doch tegen haar gemiddelde welke ruim
beneden het gemiddelde van 4 ligt.
De woensdagavond wordt als de sterkste clubavond van OBIS beschouwd.
Het beleid is er op afgestemd dat een kandidaat 4 libre moet kunnen spelen.
De bezwaarden vinden dat het bestuur dat beleid moet hanteren om het
niveau op de woensdag niet nog verder te laten afglijden.

Het bestuur heeft vervolgens unaniem de volgende overwegingen in acht
genomen.

Op de wachtlijs voor de woensdagavond stond Cynthia op nummer
3; nummers 1 en 2 hebben gezegd nog niet op de woensdagavond
te willen spelen.

Gebleken is dat bij het bekijken van de standenlijst diverse
oudgedienden al diverse jaren lid van de sterkste avond, een
gemiddelde van 4 niet halen.

De ingebouwde drempel van 4 is kennelijk iets te hoog.
Het bestuur vindt het aannemelijk en redelijk het beleid op dit punt

enigszins aan te passen en het gemiddelde te stellen op 3.
In tegenstelling tot wat sommigen zeggen speelt Cynthia in

dezelfde klas als Jeroen Gosselink (2e kl. libre 2,50-4,00).
Zij heeft een half jaar niet gespeeld. Verwacht wordt dat zij op

korte termijn een gemiddelde kan halen van om en nabij 3.

Het bestuur hoop en verwacht van de bezwaarden loyaliteit tegenover
Cynthia. De sfeer op de woensdag was uitstekend en laten we dat zo
houden.

Namens het bestuur van OBIS,
De secretaris Anne Jager.
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Arbiters en schrijvers clubfinale

Maandag 2-6-03 Dinsdag 3-6-03
P. Beers Jh. Tiecken
Sj. Strik D. Ripke
T. Glorie J. Limmen
A. Mantel C. Welp
S. Mol G. Schoehuis
H. v.d. Laan A. Diemeer
P. Koper M. Smit
J. Sinnege R. v.d. Ham

Bar: G. Smit; Bar: Sj. Koelman
hulp: H. Welboren; hulp:R. Adrichem

Woensdag 4-6-03 Donderdag 5-6-03
D. Tiecken R. Wolke
M. Klaver C. Mol
P. Liefting J. Roekens
C. Liefting M. Guldemond
W. v. Tunen J. Scheffer
K. Limmen P. Limmen
E. Beentjes A. Duivenvoorde
G. Elst H. Koper

Bar: P. v.d. Meij Bar: M. Mongelluzzi
Hulp: E. Duijn Hulp: J. Deen

Zaterdagmiddag 7-6-03 Zaterdagavond 7-6-03
W. v. Weert K. Beentjes
S. Jorritsma A. Bouhof
P. Sinnege H. Gosselink
G. v. Kordenoord C. Hummel
H. v.d. Bent P. Karsten
W. Burger J. Lammers
J. Kranendonk

Bar: R. Bart R. d. Ruyter
Hulp: J. Aardenburg Hulp: J. Gosselink

Aanvang maandag t/m vrijdag: 1900 uur
Aanvang zaterdagmiddag: 1330 uur en zaterdagavond: 1900 uur

Wedstrijdleider: Henk Lammer
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Bij het ter perse gaan van dit clubblad waren de volgende
clubfinalisten bekend:

Van de dinsdagavond: B. Lammers en G. Bruins
Van de woensdagavond: V. Veldt, J. Keus, N. d. Groot en Jh. Mol.
Van de donderdagavond: J. Hageman en H. Palm

Voor de andere finaleplaatsen zie het publicatiebord.
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Teamwedstrijden 2003

Team 1 Team 2 Team 3
J. Ripke 160 K F. Sinkeldam 110 K J. Bregman 115 K
K. Beentjes 76 L M. Smit 70 L B. Looyenga jr. 70 L
S. Tiecken 40 L J. Burger 47 L D. Ripke 41 L
R. Wolke 17 L G.v.Kordenoord 41 L H.v.d. Laan 20 L

Team 4 Team 5 Team 6
Jh. Tiecken 80 L N.d. Groot 80 L W. Burger 80 L
J. Limmen 64 L H. Welboren jr. 60 L W. Koelman 60 L
H. Welboren sr. 41 L D. Tiecken 44 L D. Smit 44 L
G. Smit 21 L P. Limmen 23 L G. Bruins 29 L

Team 7 Team 8 Team 9
N. Mongelluzzi 75 L Sj. Strik 100 K H. Lammers 75 L
A. Mantel 58 L J. Keus 56 L H. Palm 53 L
P. Karsten 44 L B. Lammers 44 L E. Duijn 50 L
B. Koelman 32 L J. Lammers 32 L R. d. Ruyter 32 L

Team 10 Team 11
P. Beers 90 L R. Bart 75 L
H. Beentjes 52 L W.v. Tunen 54 L
G. Elst 44 L C. Welp 34 L
S. Jorritsma 32 L L. Wezepoel 33 L

Vervangende partijen mogen ook nu weer gespeeld worden.
Als nr. 1 er niet is, dan speelt nr. 2 vervangend.
Als nr. 2 er niet is, dan speelt nr. 1 vervangend.
Als nr. 3 er niet is, dan speelt nr. 4 vervangend.
Als nr. 4 er niet is, dan speelt nr. 3 vervangend.

Als nr. 2 vervangend tegen een kadrist speelt (nr.1), dan maakt hij
minder caramboles. Maar tegen een librespeler maakt hij zijn eigen
caramboles.
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Tegen een kadrist gelden de volgende aantal caramboles:

K. Beentjes 65 car. B. Looyenga jr. 60 car.
M. Smit 65 car. J. Limmen 53 car.
H. Welboren jr 47 car. W. Koelman 47 car.
A. Mantel 45 car. J. Keus 43 car.
H. Palm 40 car. H. Beentjes 39 car.
W.v. Tunen 40 car.

Voor de beste 12 finalisten gelden de 8 best gespeelde wedstrijden.
De tellijsten weer graag in het ballenkastje.

Speeldata:
Biljart 1 Biljart 2 Biljart 3 Biljart 4

di. 10-6 1 – 11 2 – 10 3 – 9 4 – 8
wo. 11-6 5 – 7 6 – 1 4 – 10 2 – 3
do. 12-6 1 – 10 8 – 11 9 – 5 6 – 7
ma. 16-6 4 – 9 5 – 6 2- 11 3 – 8
di. 17-6 7 – 11 1 – 2 3 – 4 5 – 10
wo. 18-6 6 – 8 7 – 9 2 – 5 1 – 3
do. 19-6 7 – 10 4 – 11 6 – 9 8 – 1
ma. 23-6 2 – 4 6 – 10 7 – 8 3 – 5
di. 24-6 5 – 8 1 – 9 10 – 11 2 – 7
wo. 25-6 9 – 11 4 – 7 2 – 6 3 – 10
do. 26-6 4 – 6 3 – 11 1 – 5 8 – 9
ma. 30-6 9 – 10 1 – 4 3 – 7 5 – 11
di. 1-7 1 – 7 2 – 8 4 – 5 3 – 6
do. 3-7 6 – 11 8 – 10 2 – 9

Veel plezier,

Hoofdwedstrijdleider
Henk Lammers.
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Heemskerk 27/03/2003

Een dagje uit in Egmond aan Zee.

Hallo beste club leden ik floris was uitgenodigd voor een dagje uit
naar de clinic in Egmond aan Zee.
Het was kwart over 9 toen we van huis gingen samen met mijn
ouders, want om 10 uur begon het ik was best een beetje
zenuwachtig maar dat maakte niks uit.
Toen we daar aan kwamen kwam Meneer Keus ook kijken en dat
vondt ik best wel gezellig, we werden ontvangen door een
heeeeeeeeeeeeeeeeeeele lange man maar de naam weet ik niet meer
hij zij dat wij om het kwatier moesten wisselen.
We moesten op een kruk in de arena zitten wachten op het sigaal dat
we op moesten gaan, er kwam een hele mooie licht show met allerlei
kleuren dat was heel mooi vondt ik. We begonnen met Eddy Luppers
die ons wat trek stoten leerden en daarna met Torbjorn Blomdahl die
ons driebande stoten leerde toen met Marco Zanetti die ons in het
engels een arkiet stoot leerde en als laatste met Dick Jaspers die ons
ook driebande stoten leerde en toen het klaar was gingen we nog met
iedereen op de foto.
Op het laatste deelde Dick Jaspers ook nog handtekeningen uit en
daar kreeg ik er een van natuurlijk. Daarna gingen we nog wat eten
en het was goed verzorgd. En toen gingen we weer naar huis toe het
was een mooie dag.
Wat ik het mooiste vondt was dat ik in het Noord Hollands dagblad
was gekomen met Eddy Luppers.

EINDE Groetjes floris

Gezegde:
Ga met uw tijd mee, maar kom van tijd tot tijd terug.
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Biljartprof Eddy Leppens geeft Floris Nijhuis
instructie bij het maken van een carambole.
(foto uit het Noord-Hollands dagblad. Ziet u de supporters?)
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Van 26 t/m 29 maart 2003 werd de Nationale Bekerfinale
Driebanden teams weer verspeeld in Hotel Zuiderduin te Egmond
aan Zee. Naar aanleiding van het grote sukses van de voorgaande
jaren, heeft Biljartpromotion de medewerking gevraagd van diverse
toppers om weer een clinic te houden voor 20 biljarters in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Van de 187 aangemelde jeugdbiljarters mochten er maar 20
meedoen en werd er geloot. De gelukkige Magneters waren: Yoni
van Duivenvoorde, Floris Nijhuis en Anita Nijhuis.
Jammer genoeg moest Anita door schoolverplichtingen afzeggen.
Hoe Yoni en Floris deze clinic hebben ervaren leest u op blz. ? en
hieronder . (Zowel Foris als Yoni kregen een oorkonde!)

Jeugdclinic 27 maart 2003

Donderdagochtend om half 10 stonden Wendy, Meneer Keus en ik
(Yoni) voor `t hotel Zuiderduin.
Ik zou daar die dag les krijgen van de topbiljarters op de jeugdclinic
en ik was best wel zenuwachtig. Toen we naar binnen gingen, werd
ons door Dick Snip verteld wat we moesten doen. En uiteindelijk
wachten tot alles zou gaan beginnen.

Er werd een lichtshow vuurwerk opgevoerd, waarna er muziek was
waarop we groep voor groep moesten oplopen. Daarna werden de
toppers voorgesteld. En uiteindelijk konden de lesjes beginnen die
we kregen van Eddy Leppens (Bel.), (die we i.p.v. Raymond
Burgman kregen), Torbjörn Blomdahl (Zw.), Marco Zanetti (It.) en
als laatste Dick Jaspers (Ne). We kregen van alle 4 apart 15 minuten
les en het was eigenlijk veels te snel afgelopen.

Het was echt een hele leuke dag en ik vond het apart dat ik het
meegemaakt had.
Yoni.
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Hier krijgt Yoni van Duivenvoorde instructie van de
Italiaanse topper Marco Zanetti, hoe een aquitstoot
gemaakt dient te worden. Floris Nijhuis wacht op de

achtergrond geduldig op zijn beurt.
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Magneet nieuws

Nieuwe leden
Er hebben weer twee nieuwe jeugdleden kunnen toevoegen
aan ons leden bestand. Linda en Remco Mans zijn de groep
komen versterken. We hopen hdat ze met veel plezier bij ons
van de edele biljartsport zullen genieten.

Jeugdclinic driebanden
Tijdens de Nationale Bekerfinale Driebanden Teams hebben
twee van onze jeugdleden deelgenemen aan een biljartclinic.
Yoni van Duivenvoorde en Floris Nijhuis hebben op 27
maart jongstleden les gehad van grootmeesters Torbjörn
Blomdahl, Dick Jaspers en regerend wereldkampioen Marco
Zanetti. Elders in dit clubblad hun persoonlijke ervaringen.

Gewestelijke finale B-team's
De Magneet 3 had zich op basis van hun 2e plaats geplaatst
voor de gewestelijke finale welke werd afgewikkeld bij Boko in
Zaandam.
Ondanks het goede spel konden zij niet meedoen voor de
bovenste plaatsen. Ze zijn als 5e geëindigd, hetgeen toch een
geweldige prestatie mag worden genoemd van deze jonge
spelers. Wesley, Tom en Paul gefeliciteerd met deze prestatie.

Clubfinale jeugd
De clubfinale van de jeugd wordt gespeeld op 6 en 9 juni.
Op deze dagen zullen 8 jeugdleden strijden om het
clubkampioenschap van de Magneet. Alle OBIS leden zijn
uiteraard van harte welkom om de toekomst bezig te zien.

Big L.
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Stand dinsdagavond.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Looijenga jr, B 23 52 1134 403 2,81 29

2 Beentjes, H 23 45 1050 525 2,00 14

3 Mantel, A 24 44 1146 492 2,32 18

4 Beentjes, B 22 43 827 516 1,60 16

5 Bruins, G 23 42 585 557 1,05 9

6 Lammers, H 23 41 1739 458 3,79 29

7 Beentjes, K 23 40 1580 512 3,08 21

8 Meij van de, P 21 39 1372 439 3,12 23

9 Mol, C 22 37 1177 494 2,38 20

10 Koelman Jh, J 23 37 1524 518 2,94 23

11 Adrichem, R 22 36 1532 473 3,23 26

12 Ruijter de, R 20 34 550 452 1,21 10

13 Glorie, T 23 34 419 498 0,84 7

14 Schoehuijs, G 23 34 767 536 1,43 18

15 Mol S, S 23 33 1140 511 2,23 21

16 Diemeer, A 23 32 796 510 1,56 12

17 Aardenburg, J 21 31 920 442 2,08 18

18 Bouhof, A 20 31 1097 403 2,72 22

19 Bart, R 23 31 1624 457 3,55 45

20 Duyn,E, E 23 30 941 480 1,96 15

21 Lammers, B 23 30 826 501 1,64 16

22 Elst, G 21 30 886 549 1,61 14

23 Koelman, W 23 27 1212 523 2,31 15

24 Heer de, C 23 26 1255 507 2,47 20

25 Wolke, R 23 24 285 542 0,52 5

26 Welp, C 19 21 517 407 1,27 9

27 Koelman B, B 24 21 686 582 1,17 11

28 Nijssen, F 15 16 332 361 0,91 8

29 Beentjes, E 23 14 832 554 1,50 13

30 Ruijter de B, B 0 0 0 0 0,00 0
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J.B.C. De Magneet
Jaarverslag van 2002/2003

Het seizoen 2002 – 2003 was het 41e biljartseizoen voor de
Magneet. Ook dit jaar bestaat de jeugdgroep uit een leuke en
gevarieerde groep enthousiastelingen. De groep bestaat inmiddels
uit 19 jeugdleden variërend van 9 tot 19 jaar.
In het afgelopen jaar hebben André Kuil en Robin Klaver de
vereniging verlaten. Daartegenover konden we Myriam Kranendonk,
Linda en Remco Mans als nieuwe leden verwelkomen.

Vrijdagavond Magneet avond
De vrijdagavond is de avond voor de biljarters van de
jeugdvereniging de Magneet. We prijzen ons gelukkig met de grote
groep van gerenommeerde 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, Misha Tiecken, Jaap Ripke en Jan Keus zijn de persoonlijke
percentages van de leden gestaag omhoog gegaan.
Hulde voor deze fantastische trainers.

Finales

Districtsfinale 7e klasse
De finale 7e klasse was de eerste in de rij en werd afgewikkeld in
ons eigen clubgebouw. Jeroen Stoops werd hier winnaar en
nieuwkomer Patrick Verduin eindigde op de zesde plaats.
Aangezien alle deelnemers aan deze finale boven de moyennegrens
eindigden zijn ze ook allemaal gepromoveerd. Dit betekende wel dat
er vanuit het district Alkmaar helaas geen afgevaardigde was voor
de gewestelijke finale.
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Districtsfinale 6e klasse
Onze jeugd leden hebben zich alweer laten gelden bij de finale 6e

klasse in Heiloo. Met Jeroen Stoops (hij weer) als winnaar, Tom
Wezepoel als tweede en René Smit op de derde plaats waren de
ereplaatsen voor magneetleden. Lex Kranendonk (4e), Anita Nijhuis
(6e) en Yoni van Duivenvoorde (7e) waren de andere magneetleden
die meededen. Jeroen en Tom hebben zich geplaatst voor de
gewestelijke finale.

Districtsfinale 5e klasse
Ook bij de finale 5e klasse, die in Heerhugowaard is gespeeld op 19
en 20 oktober, hebben de spelers van de Magneet zich kranig
geweerd. André Kuil (2e), Floris Nijhuis (4e), Edwin Smit (7e) en
Wesley de Wildt (8e) waren hierbij aanwezig.

Gewestelijke finale 6e klasse
Drie van onze jeugdleden mochten meedoen met de gewestelijke
finale 6e klasse.In een spannende wedstrijd die pas in de laatste
partijen werd beslist werd Tom 3e. Jeroen werd 6e en René, die als
reserve mocht meedoen werd 8e.

Gewestelijke finale 5e klasse
André Kuil had zich op basis van zijn tweede plaats in de
districtsfinale geplaatst voor 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 geëindigd.

Team competities Jeugd

Het A-team heeft dit jaar een kleine metamorfose ondergaan.
Doordat Chris Hummel en Misha Tiecken te "oud" waren en Vincent
Veldt ook de leeftijdgrens had bereikt bleef alleen Sander Gosselink
van het A team van vorig seizoen nog over.
Aangezien Jeroen Gosselink en Dennis Ripke tegen de
moyennegrens van 2.50 aanzitten en Vincent nog een jaar
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dispensatie kan krijgen, is besloten door te gaan met het A team van
jbv de Magneet.
Vincent is bereid gevonden om het team te begeleiden. De
jeugdgroep is hem hiervoor zeer dankbaar.

B- Teams competitie 2002 2003
In de voorgaande seizoenen deden de districten Alkmaar, Schagen
en Kennemerland hieraan mee. Het district Schagen kon echter
geen B-team meer op de been brengen. In het gewest Zaanstreek/
Waterland is door het wegvallen van Jong Purmerend nog maar één
jeugdvereniging overgebleven, namelijk BVK uit Krommenie.
De B-team competitie was dit jaar dus weer een gezamenlijke
onderneming van drie districten, Zaanstreek/Waterland, Alkmaar en
Kennemerland waaraan totaal werd deelgenomen door 11 teams.

In de B-team competitie kwam de Magneet dit seizoen weer met 4
teams uit.
De Magneet 3 is in deze competitie tweede geworden achter het
Vennewater 2. Ze behaalden een gelijk aantal matchpunten als
Vennewater maar werden op basis van het aantal gehaalde
partijpunten tweede.
De Magneet 2, 4 en 1 eindigden respectievelijk op de vijfde,
zevende en negende plaats. Omdat de Magneet 3 als beste tweede
eindigde, mochten zij meedoem met de gewestelijke finale voor b-
teams. welke werd afgewikkeld bij Boko in Zaandam. Ondanks het
goede spel konden zij niet meedoen voor de bovenste plaatsen. Ze
zijn als 5e geëindigd, hetgeen toch een geweldige prestatie mag
worden genoemd van deze jonge spelers.

Jeugdleider Leon Wezepoel.

Gezegde:
Als er geen laatste moment bestond, zou nooit iets afkomen.
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Stand donderdagavond

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Boer de, T 26 59 1582 555 2,85 20

2 Smit, D 28 58 1101 640 1,72 15

3 Duivenvoorde, A 28 48 1255 632 1,98 17

4 Laan vd, H 28 47 412 621 0,66 10

5 Sinnige, P 26 47 654 582 1,12 13

6 Lammers, J 26 46 669 565 1,18 9

7 Sinnige, J 29 46 1188 685 1,73 15

8 Reuzenaar, J 27 46 1040 662 1,57 11

9 Palm, H 28 45 1378 667 2,06 12

10 Limmen, K 25 44 729 577 1,26 10

11 Limmen, P 28 43 522 648 0,80 9

12 Karsten, P 25 42 922 548 1,68 11

13 Deen, J 27 42 873 582 1,50 15

14 Klingeler, J 26 40 891 615 1,44 11

15 Tunen van, W 27 40 1282 659 1,94 17

16 Koper, P 28 40 1295 698 1,85 15

17 Jorritsma, S 26 38 786 630 1,24 10

18 Burger, J 25 38 1023 557 1,83 12

19 Weert van, W 25 38 1646 603 2,72 25

20 Ham van den, R 27 37 854 604 1,41 14

21 Mongelluzzi, N 27 37 2147 583 3,68 24

22 Koper, H 25 36 874 558 1,56 13

23 Hageman, J 28 34 930 668 1,39 11

24 Kordenoordt, G 25 34 916 580 1,57 11

25 Wijte, J 26 33 3041 576 5,27 57

26 Smit, M 28 33 1686 599 2,81 40

27 Wezepoel, L 25 29 753 594 1,26 10

28 Smit, G 28 29 486 718 0,67 7

29 Welboren, H 28 26 1557 657 2,36 23

30 Roekens, J 25 24 1285 585 2,19 23
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Jaarverslag van de hoofdwedstrijdleider

Clubfinale 2002
1. B. Lammers 16 m.p 1,75 moy.
2. J. Ripke 15 m.p. 10,43 moy. K.
3. H. Beentjes 14 m.p. 1,84 moy.
4. V. Veldt 13 m.p. 12,63 moy. K.
5. M. Smit 12 m.p. 2,42. moy.
6. W.v. Weert 12 m.p. 3,13 moy
7. H. Welboren jr. 10 m.p. 2,13 moy.
8. A. Bouhof 10 m.p. 2,84 moy.
9. M. Mongelluzzi 9 m.p. 3,77 moy.
10. D. Tiecken 9 m.p. 1,57 moy.
11. B. d. Ruyter 6 m.p. 2,47 moy.
12. J. Limmen 6 m.p. 1,94 moy.

Teamwedstrijden;
Winnaar: team 5 ----- J. Roelands, Sj. Koelman

J. Keus en H. Welboren sr.

Beste 12 teamcompetitie:
1. W. Koelman 18 m.p. 7. J. Ripke 12 m.p.
2. H. Palm 17 m.p. 8. B. Lammers 10 m.p.
3. W.v. Tunen 14 m.p. 9. H. Lammers 9 m.p.
4. N. Mongelluzzi 14 m.p. 10. M. Smit 5 m.p.
5. S. Jorritsma 13 m.p. 11. B. Looyenga sr. 5 m.p.
6. H. Welboren sr.12 m.p. 12. L. Wezepoel 3 m.p.

Knock-outtoernooi
1. V. Veldt 5. J. Aardenburg
2. H. Palm 6. A. Jager
3. G.v. Kordenoordt 7. G. Bruins
4. A. Mantel 8. W.v. Weert
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v.w. Kader 38/2 nat.
J. Ripke 12 m.p. 12,67 moy. (prom.)
J. Roelands 9 m.p. 9,65 moy.
G. Jacet 8 m.p. 7,18 moy.
F. Sinkeldam 6 m.p. 8,47 moy.
A. Jager 2 m.p. 5,01 moy. (H.D.)
Sj. Strik 0 m.p. 5,32 moy. (H.D.)

Nat. finale
5e J. Ripke

V.W. 3 b. kl. 3e kl.
1e E. Beentjes 12 m.p. 0,402 moy. (prom)

finale 3 b. kl. 3e kl.
2e E. Beentjes 8 m.p. 0,358 moy.

V.W. 3 b. kl. 2e kl.
6e Jh. Tiecen 8 m.p. 0,575 moy.
12e P.v.d. Meij 8 m.p. 0,468 moy.
20e W.v. Weert 4 m.p. 0,485 moy.
27e J. Limmen 4 m.p. 0,425 moy.

Finale 3 b. kl. 2e kl.
1e Jh. Tiecken 10 m.p. 0,589 moy.

Gew. finale
2e Jh. Tiecken 1 0 m.p. 0,535 moy.

V.W. 5e kl. libre
3e L. Wezepoel 6 m.p. 1,25 moy. (prom.)

Finale
1e L. Wezepoel 10 m.p. 1,15 moy.

Gew. finale
5e L. Wezepoel 8 m.p. 1,20 moy.

V.W. 3 b. kl. 1e kl.
2e J. Roekens ? m.p. 0,660 moy.

C. de Heer ? m.p. 0,547 moy. (H.D.)

Finale
8e J. Roekens 4 m.p. 0,468 moy.
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V.W. 4e kl. libre
2e B. Lammers 10 m.p. 1,95 moy. (prom.)
3e H. Beentjes 10 m.p. 1,67 moy.
10e J. Klingeler 6 m.p. 1,58 moy.
16e G.v.kordenoordt 4 m.p. 1,61 moy.
19e S. Jorritsma 6 m.p. 1,35 moy.

Finale
1e H. Beentjes 10 m.p. 2,06 moy. (prom.)
5e B. Lammers 6 m.p. 1,74 moy.

Gew. finale
2e H. Beentjes 10 m.p. 1,79 moy.

V.W. K 38/2 2e kl. nat.
8e V. Veldt 10 m.p. 17,23 moy.

Finale
2e V. Veldt 8 mp. 19,96 moy.

V.W. 3e kl. Libre
J. Limmen ? m.p. 2,57 moy. (dir. Prom.)
2e H. Welboren jr. 12 m.p/ 2,35 moy.
14e A. Mantel 8 m.p. 2,26 moy.
33e J. Keus 4 m.p. 1,83 moy.

Finale
2e H. Welboren jr. 10 m.p. 2,51 moy.

V.W. 2e kl. libre
7e W.v. Weert 10 m.p. 3,25 moy.
11e K. Beentjes 8 m.p. 3,18 moy.
15e M. Smit 6 m.p. 3,11 moy.
18e B. Looyenga sr. 2 m.p. 3,16 moy.
20e H. Lammers 2 m.p. 3,09 moy.
24e P.v.d. Meij 2 m.p. 3,01 moy.

(W.v. Weert afgemeld voor de finale)

V.W. 1e kl. libre
2e H. Geosselink 10 m.p. 6,19 moy.
6e Jh. Mol 10 m.p. 5,51 moy.
13e R. Bart 8 m.p. 4,10 moy.
17e Jh. Tiecken 2 m.p. 4,15 moy.



Kopij kan tot 16 juli 2003 ingeleverd worden

Pagina - 25 -

N. Mongelluzzi 3,85 moy. H.D.; H. v.d. Bent 3,38 moy. H.D.
W. Burger 3,25 moy. H.D.

Finale 1e kl. Libre
2e Jh. Mol 10 m.p. 6,91 moy.
4e H. Gesselink 6 m.p. 5,61 moy.

Gew. finale
1e Jh. Mol 12 m.p. 6,92 moy.

Nat. finale
5e Jh. Mol 6 m.p. 6,02 moy.

V.W. bnd 5e kl.
B. Lammers ? 1,18 moy.
4e D. Smit 8 m.p. 0,91 moy.
20e L. Wezepoel 4 m.p. 0,73 moy.

Finale bnd 5e kl.
5e D. Smit 6 m.p. 0,79 moy.

V.W. bnd. 4e kl.
2e R. Bart 10 m.p. 1,54 moy. (prom.)
4e M. Smit 10 m.p. 1,52 moy.
7e W.v. Tunen 10 m.p. 1,37 moy.
9e A. Mantel 10 m.p. 1,36 moy.
11e E. Beentjes 8 m.p. 1,41 moy.
14e B. Looyenga sr. 7 m.p. 1,43 moy.
30e G. v. Kordenoordt 4 m.p. 1,22 moy.
34e B. Lammers 6 m.p. 1,05 moy.
36e H. Welboren jr. 2 m.p. 1,16 moy.
39e H. Beentjes 4 m.p. 1,10 moy.

Finale 4e kl. bnd.
1e W.v. Tunen 10 m.p. 1,50 moy.
3e R. Bart 8 m.p. 1,65 moy.
6e M. Smit 6 m.p. 1,60 moy.

Gew. Finale
8e W.v. Tunen 4 m.p. 1,39 moy.

Distr. finale hoofdk. Libre (geen voorwedstrijden)
1e M. Tiecken 12 m.p. 8,10 moy.
(kon niet meedoen aan het gewest)
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J.P. Bregmantoernooi 4e kl. Libre
1e B. Lammers 2e H. Beentjes

V.W. bnd. 3e kl.
2e N. Mongelluzzi 12 m.p. 1,85 moy.
5e P. v.d. Meij 11 m.p. 1,78 moy.
15e H. Lammers 4 m.p. 1,85 moy.
19e K. Beentjes 9 m.p. 1,60 moy.
23e W.v. Weert 6 m.p. 1,70 moy.

Finale
2e N. Mongelluzzi 8 m.p. 1,93 moy.
5e P.v.d. Meij 8 m.p. 1,80 moy.

V.W. bnd 2e kl.
1e J. Ripke 3,27 moy.; 4e C.d. Heer 2,97 moy.
A. Jager 1,77 moy. (H.D.) (J. Ripke speelde geen finale)

finale
2e C. d. Heer 10 m.p. 3,18 moy.

Gew. finale
8e C. d. Heer 6 m.p. 3,10 moy.

V.W. 3 bnd. kl. 2e kl.
5e P.v.d. Meij 8 m.p. 0,534 moy.
9e J. Limmen 8 m.p. 0,489 moy.
E. Beentjes 0,389 moy. (H.D.)
W.v. Weert 0,385 moy. (H.D.)
(finale wordt verspeeld in september 2003)

Eindstand distr. teams
3e OBIS 1 76 m.p. 4e OBIS 2 89 m.p.
8e OBIS 3 32 m.p. 2e OBIS 4 78 m.p.
5e OBIS 5 87 m.p.

districs kadertoernooi.
1e V. Veldt 13 m.p 18,53 moy. 38/2
2e J. Ripke 12 m.p. 11,78 moy. 38/2
4e J. Beentjes 8 m.p. 14,64 moy. 57/2
7e F. Sinkeldam 6 m.p. 8,02 moy. 38/2

H.W. L. Henk Lammers
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Beste lezers,

Ik werd een tijdje geleden benaderd door George met enkele vragen
over de jeugdavond. Dus bij deze een “stand van zaken”.

Vanaf al een geruime tijd spelen de volgende spelers niet meer op de
Jeugdavond van OBIS. Jeroen Gosselink, Sander Gosselink, en
Dennis Ripke. De reden dat zij niet meer op de vrijdagavond spelen
is dat het leeftijdverschil te groot werd, en eigenlijk er dus
“uitgegroeid” waren. Jeroen en Dennis spelen al vanaf het begin van
het seizoen op de woensdagavond. Jongens, suc6 en doe je best

Voor Sander is het nog even afwachten, maar zoals het er nu uitziet
zal hij volgend seizoen ook mee kunnen doen op de woensdagavond.
Sander, suc6 met het laatste “stukje” van je opleiding!

Robin Klaver is helaas gestopt met het beoefenen van de biljartsport,
omdat het moeilijk werd om het biljarten te combineren met het
biljarten. Ik wens hem suc6 met zijn verdere hobby’s en werk.

Zoals onlangs op de agemene ledenvergadering is gestemt, heeft
Leon Wezepoel het jeugdleiderschap over genomen van Jaap Ripke.
Ik wil Jaap nogmaals heel erg bedanken voor wat hij voor de jeugd
heeft gedaan. En voor Leon: SUC6 met je nieuwe “taak”.

Ondanks dat ik niet meer op de vrijdagavond speel, zal ik me wel
blijven inzetten voor de jeugd, als jeugdvoorzitter.

Verder wil ik iedereen alvast zonnige dagen toewensen.

Jeroen Gosselink
Jeugdvoorzitter
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Snackbar OASE kadertoernooi

11, 12 en 13 April was het dan weer zover, het snackbar Oase
kadertoernooi bij OBIS.
Vrijdag begonnen we al vroeg in de avond, 16 spelers op hun
paasbest en klaar voor de start.
Met grotendeels hetzelfde deelnemersveld als de vorige editie
beloofde het weer gezelligheid en mooie partijen. Maar wat
begonnen we met z’n allen moeizaam vrijdagavond!
In diverse gevallen was de 15-beurtenlimiet de enige uitkomst om
niet tot diep in de nacht te blijven biljarten.
Diep in de nacht werd het trouwens toch wel, maar dat had niet
zoveel meer met biljarten te maken! Rond kwart over twee gingen de
laatste plakkers richting huis en kon Nico (oh ja?) de deur achter zich
dicht trekken.
Zaterdag begonnen we weer met frisse (?) moed, maar weer waren er
de partijen die de beurtenlimiet goed konden gebruiken. Maar
gelukkig werd het niveau gedurende het toernooi steeds beter en
kwamen de korte partijen er evengoed nog. Zaterdag was een
gezellig drukke dag bij OBIS. Het publiek kwam ’s middags nog niet
i.v.m. het mooie weer, maar ’s avonds was het lekker vol en
rumoerig.
Hoe het systeem van Henk Lammers, John Tiecken en Jaap Ripke in
elkaar stak zal niemand ooit begrijpen, maar ze zaten er met z’n
drieën over te brainstormen en we nemen maar even aan dat het zo
ook de bedoeling was.... toch?
De finalepoule bestond uit Vincent Veldt, Hans Weijers, John
Kitseroo en ikzelf.
Nu moest ik mijn eerste partij van deze finalepoule, na het
voortreffelijke diner bij Nijman, tegen Hans Weijers. Insiders weten
inmiddels dat Hans zelden tot nooit de eerste partij na het eten tot
winst komt. Hans is namelijk qua eten absoluut een liefhebber, maar
moet daardoor eigenlijk altijd zijn eerste avondpartij met de nodige
lichamelijke ongemakken doorstaan.
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Winst dus voor mij in deze partij, terwijl Vincent zijn partij tegen
John Kitseroo ook won.
De voorlaatste ronde was eigenlijk de mooiste van allemaal. Vincent
won van Hans in 9 beurten met een serie van 148! Op de andere tafel
scoorde ik 81 van acquit, om vervolgens met 119 in de tweede beurt
de partij uit te maken.
De finalepartij werd dus een echte OBIS aangelegenheid, allebei
stonden we ruim boven de 20 gemiddeld dus dat was wel terecht ook.
Jammer genoeg werd deze partij niet de kraker die iedereen ervan
verwacht had, 14 beurten waren er nodig om uit te komen.
De prijzentafel was weer goed gevuld, zodat Vincent al aanbood om
volgend jaar maar dozen te gaan sponsoren! Al met al was het een
gezellig toernooi met weer eens veel te mooi weer buiten, maar
absoluut weer de moeite waard!

De eindstand:
Nr Speler Kad. Car Brt Moy P.Moy HS

1 Jeroen Beentjes 57/2 1400 66 21,21 100,00 119
2 Vincent Veldt 38/2 1362 70 19,45 26,25 148
3 John Kitseroo 38/2 732 61 12,00 16,66 77
4 Hans Weijers 38/2 1045 74 14,12 21,00 120
5 Jan Veldt 38/2 767 88 8,71 11,81 61
6 Cees Ruitenberg 38/2 649 89 7,29 11,81 67
7 Cock van Hooff 38/2 910 77 11,81 26,25 58
8 Cees Visser 38/2 796 103 7,72 8,60 48
9 Jan Vlieger 57/2 1215 64 18,98 33,33 97
10 Peter Boelhouwer 38/2 696 88 7,90 10,83 55
11 Rinus Verton 38/2 791 95 8,32 9,28 44
12 Micha Tiecken 38/2 508 96 5,29 7,06 40
13 Richard Wolthuizen 38/2 1088 85 12,80 23,33 68
14 Rob Overdijk 38/2 543 104 5,22 6,40 41
15 Joop Bijvoet 38/2 813 92 8,83 7,66 63
16 Wil van den Braak 38/2 463 100 4,63 0,00 27

Biljartadvies:
Als je goed wilt verzamelen moet je het lef hebben enig
scoringsrisico te nemen.Het resultaat verzoet de spanning
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Kadertoernooi Osdorp

3 en 4 mei volgde nogmaals een kadertoernooi, dit keer in
Amsterdam-Osdorp.
Met maar liefst 24 spelers gingen we weer aan de slag. Een enorme
zaal met 12 kleine en 6 grote tafels (met die vreselijke blauwe
lakens), die ondanks de grootte toch nog sfeervol oogt.
Maar met zo'n grote zaal moet je toch zorgen dat er genoeg mensen
op af komen. De combinatie van biljarts, dartborden en een paar
jonge meiden achter de bar trekt genoeg mannen aan blijkbaar,
vreemd.....

Maar goed, 24 spelers op 12 tafels, dat houdt in dat je ook 24 arbiters
nodig hebt. Nu waren dat er iets minder, wat meteen inhoud dat
arbiters hele partijen blijven staan en spelers zelf moeten schrijven.
Niet echt ideaal dus, maar evengoed hebben we ons wel weer
vermaakt.
Diverse goede partijen afgewisseld met diverse hele beroerde gaf een
erg wisselvallig toernooi. Positieve uitschieters waren de hoge
moyennes van Jeroen, Jaap Ripke en Hans Weijers en de mooie hoge
serie van Vincent.
Hieronder nog even een samengevatte eindstand, een lijst met 24
namen zal George zijn mailbox overbelasten vrees ik.

Jeroen

Nr Speler Kad. Car Brt Moy P.Moy HS

1 Jeroen Beentjes 57/2 1260 49 25,71 45,00 137
2 Cees Ruitenberg 38/2 888 91 9,75 15,00 82
3 Hans Weijers 38/2 1404 59 23,79 37,50 109
4 John Kitseroo 38/2 816 89 9,17 22,50 48
9 Vincent Veldt 38/2 1508 94 16,04 32,14 189
13 Jaap Ripke 38/2 1046 59 17,72 18,00 83
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Hierboven de eindstand van de maandagmiddag Recreatiegroep 2002-2003.
De kampioenen zijn zo als u ziet over 2 periodes en hetzelfde aantal wedstrijden
bekend. Daar kon het vorig jaar niet over gesproken worden i.v.m. 3 periodes. Er
waren dan ook nog enkele spelers die o.a. ½ periode of wilde gaan teamen, maar
dat is geen haalbare kaart i.v.m. vakantie of campings. Op slot blijft er de helft van
de spelers over. De nieuwe competitie begint dan op 8 september a.s. met een
drankje en een hapje. Verders wens ik u nog een prettige vakantie en een zonnige
zomer toe.

Groetend, Jaap Lubbers
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Mededelingen:

Nico de Groot is om persoonlijke redenen per 12 mei 2003 uit
het bestuur gestapt. Het bestuur mist hierdoor een ervaren
man, maar respecteert zijn beweegredenen. Hij wordt voor
zijn grote inzet, 3 jaar lang, als barbeheerder bedankt!

Het seniorenseizoen eindigt op donderdag 29 mei 2003!
Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 12 augustus 2003 en

eindigt op donderdag 27 mei 2004!
Voor de jeugd is de laatste clubavond vastgesteld op 14 juni

2003
Op 27 en 28 juni 2003 wordt, voor de eerste keer, het

Sponsors –Bestuurderstoernooi verspeeld. U bent van harte
welkom om onze sponsors met uw aanwezigheid te steunen.

Inschrijvingen persoonlijke kampioenschappen in
ons district.

Seizoen 2003 - 2004

U kunt voor P.K.`s inschrijven tot: 1 augustus 2003 .

Libre 5e kl., libre 4e kl., libre 3e kl., libre 2e kl., libre 1e kl.,
libre hfd. kl.
Bandst. 5e kl., bandst. 4e kl., bandst. 3e kl., bandst. 2e kl.
Drieband. klein 1e kl., drieband kl. hfd. kl., 3 band gr. 3e kl. ,
Kader 38/2 2e en 3e klasse.

Voor de klasse 3 band kl. 3e kl., 3 band kl. 2e kl. en libre 6e klasse,
kunt u tot 1 december 2003 inschrijven.

Inschrijvingen uitsluitend naar Henk Lammers!!!!!!
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Nederlands Kampioenschap 1e klasse libre

Op 4,5 en 6 April j.l. mocht ik door mijn overwinning in de
gewestelijke finale meedoen aan het N.K. welke werd gespeeld
Tolkamer. Dit is de plaats waar de Rijn ons land binnen stroomt. Dit
was voor mij mijn eerste N.K. en dat is natuurlijk geweldig om een
keer mee te mogen maken. Uiteindelijk is gebleken dat een N.K. in
alle opzichten een hele aparte ervaring is waar meer bij komt kijken
dan alleen maar biljarten. Na de opening op Vrijdagmiddag door de
burgemeester van de gemeente Rijnwaarden (een verzamelnaam voor
alle kleine gemeenten in de buurt) begon om 13:00 voor mij het
toernooi echt tegenJ.Kulk. Na een gespannen opening wat logisch is
had ik in 4 beurten 4 caramb verzameld. En in beurt 5 gebeurde iets
waar ik alleen maar van had kunnen dromen. Na verzorgd te hebben
opgebouwd kreeg ik de ballen in serie en maakte ik een reeks van
111 caramb. Voor het eerst in mijn biljartcarriere een serie van boven
de 100, iets waar ik uiteraard zeer blij mee was. Na 10 beurten won
ik de partij en toen wilde ik eigenlijk wel naar huis want voor mij
was het toernooi al geslaagd. Beter kon het eigenlijk niet meer gaan.
Helaas werd dit tijdens het verdere verdere verloop van het toernooi
gedeeltelijk bewaarheid. Aangezien in de eerste ronde R.Drost in 6
beurten uit was gegaan stond hij aan kop en was ik op de 2e paalts
beland. In ronde 2 moest ik aantreden tegen J.Overdijkink. In een
redelijke partij met regelmatige series wist ik in 18 beurten met een
moy. Van 7.22 te winnen. Doordat Drost verloor kwam ik op plaats 1
terecht. De derde ronde op vrijdag bracht mij de no1 geplaatst Kalis.
Hij had zijn eerste 2 partijen verloren en was gebrand op een zege
tegen mij. In een rommelige partij van mijn kant won hij en mij
achterlatend met 84 caramb. Hierdoor op plaats 2 beland na de eerste
dag. Zaterdag moest ik in de eerste partij tegen Koehoorn. Waar bij
hem alles lukte en hij alle geluk had ging bij mij alles mis en had ik
ook totaal geen geluk. Resultaat, verlies en teruggezakt naar plaats 3.
De 5e ronde bracht mij onze enige Duitse tegenstander Hensgens.
Hier was ik op gebrand om deze partij te winnen, de reden weet ik
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niet maar misschien kan iemand anders dat uitleggen. Na 14 beurten
en een serie van 52 won ik de partij. Ik heb nog nooit een Duitser zo
sip zien kijken. Hierdoor was ik gestegen naar plaats 1 na 5 ronden
en had ik alles nog in eigen hand. Het vreemde was dat het gevoel
totaal niet goed was. Dat is natuurlijk raar als je op plaats 1 staat
maar zo voelde het nu eenmaal. In ronde 6 was het R.Drost die ik als
tegenstander had en in deze partij ging alles mis wat er maar mis kon
gaan, ik had maar 43 caramb, en toen was Drost uit. Naar plaats 3
gezakt en een illusie armer. Theoretisch had ik nog een kans maar ik
had het niet meer in eigen hand. Maar helaas ook in de laatste partij
verloor ik, weliswaar op 1 caramb, maar ook dat is genoeg om te
verliezen. Hierdoor eindigde ik uiteindelijk op de 5e plaats op dit
N.K. Wel de hoogste serie en de ena hoogste serie gemaakt maar
toch niet helemaal tevreden. De conclusie moet zijn dat een N.K. iets
heel aparts is. De spanning heeft mij op de belangrijke momenten
waar-schijnlijk de das om gedaan. Toch kan ik zeggen dat ik zeer blij
ben dat ik dit heb mogen meemaken. Verder wil ik al mijn supporters
bedanken die de moeite hebben genomen om helemaal naar
Tolkamer te komen. Speciaal diegen die het er voor over hadden om
dat maar liefst 3 dagen te doen. Dat doet je toch goed als je in een
vreemde omgeving zo ver van huis moet biljarten. Rest mij om nog
om te zeggen, doe allemaal je best tijdens de voorwedstrijden want
het is absoluut de moeite waard om een N.K mee te mogen maken.

John Mol

1. J.Kulk 7 10 768 133 5.77 6.84 31
2. M. Zoetekouw 7 10 789 147 5.36 13.00 42
3. R. Drost 7 8 818 131 6.24 21.66 47
4. K. Kalis 7 8 817 139 5.87 9.28 45
5. J. Mol 7 6 717 119 6.02 13.00 111
6. A. Hensgens 7 6 771 149 5.17 6.50 34
7. J. Overdijkink 7 4 606 116 5.22 6.50 34
8. J. Koehoorn 7 4 771 152 5.07 8.12 39
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Koelman – Klingeler - toernooi

3e Team b.v. DOS kampioen op het 2e K&K toernooi in Heemskerk

MEDEMBLIK/HEEMSKERK - Afgelopen weekend was het dan
zover, we hadden een invitatietoernooi in Heemskerk bij b.v. OBIS.
Dit werd voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar werden we
nog 6e maar dit jaar ging het stukken beter:
Zaterdagochtend vroeg uit de veren en om half tien waren we
aanwezig in het hele mooie en gezellige biljartcentrum van OBIS. Na
een woordje van Leon de wedstrijdleider, kon de eerste partijen
beginnen. Er stonden 4 biljarts en op elke biljart speelden twee teams
tegen elkaar, totaal 8 teams deden eraan mee. Dit waren 4 teams van
OBIS, 2 teams van Onder Ons, 1 team van Wijckermolen en wij van
DOS.

Ronde 1: DOS - Onder Ons 1
Allereerst ging Joyce (37 car.) van start tegen Gerrit Buitenhuis (39
car.). Gerrit was goed op dreef en in 19 beurten was hij uit. Joyce
kwam er 5 te kort.
Karin (28 car.) bracht de stand weer gelijk door van Marco Liefting
(36 car.) te winnen in 27 beurten. Marco bleef op op 30 car. steken.
Betty (24 car.) ging tegen Hein Panman (36 car.) ten onder. Ondanks
de bessen wilde het voor Betty niet lukken. Hein maakte z'n 36e
carambole in de 34e beurt.
Ania (23 car.) had versterking meegenomen en dat scheelde wel: in
24 beurten was ze uit tegen Marco Tromp die op 29 van de 35
caramboles bleef steken. Ze had wel een mooie serie van 7 erbij.

Ronde 2: DOS - Wijckermolen
In deze partij ging het een stuk beter met Joyce. Zelfs een bal speelde
ze van het biljart om toch in 29 beurten te winnen van Jan van
Zutphen (59 car.) die er 23 tekort kwam.
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Met Karin ging het deze ronde een stuk minder. Tegen Gerrit Smit
(43 car.) wist zij maar 21 caramboles te halen maar daar zat wel een
serie van 11 bij.
Betty ging wel heel snel van start met een serie van 8 tegen Jaap
Klingeler (39 car.). Ze doet er maar 15 beurten over om de partij naar
zich toe te trekken en maakte het uit met een serie van 7. Jaap kwam
er 10 tekort.
Deze ronde deed Desirée (22 car.) mee en dat ging als een trein tegen
Rikus Kaaijer (31 car.). In 16 beurten liet ze Rikus met nog 15
caramboles te gaan, achter zich.

Ronde 3: DOS - OBIS 2
Piet Karsten (42 car.) liet Joyce in de 27e beurt in d'r hempie staan.
Ze kwam er 14 tekort.
Karin wist niet wat ze aan Dirk Smit (40 car.) had. Hij maakte het in
de 15e beurt uit en Karin bleef op 19 caramboles hangen.
Ania speelde een hele mooie partij tegen Gerard v. Koordenoordt (40
car.). In 16 beurten wist ze het uit te maken.
Ook bij Desirée liep het erg lekker en dat was te merken. In de 23e
beurt liet ze Leon Wezepoel (33 car.) met 11 caramboles achter zich.

Ronde 4: DOS - OBIS 4
De laatste ronde van de zaterdag. Joyce moest aantreden tegen Henk
Beentjes (50 car.). Helaas kwam ze er 3 tekort en maakte Henk het in
de 24e beurt uit.
Betty liet Ben Lammers (41 car.) ver achter zich want in 19 beurten
was het gedaan met Ben. Tien kwam hij er tekort.
Ania moest tegen een jongen uit de jeugd, Dennis Ripke (38 car.).
Dennis bleef steken op 23 caramboles, dat aantal had Ania wel en ze
maakte het uit in de 22e beurt.
Desirée zat lekker in het toernooi en won ook zo haar partij tegen
Ger Bruins (26 car.). Ondanks Ger het vestje van Desi aanhad, en zij
die van hem, lukte het niet om van haar te winnen. In 19 beurten was
ze uit.
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Om omstreeks half twaalf gingen we richting ons bedje dat klaar
stond in Kasteel Assemburg. Stapelbedden, de oudjes onder en de
jonkies boven. Na een ontbijtje gingen we de volgende morgen weer
naar OBIS.

Ronde 5: DOS - Onder Ons 2
Eerst nam Karin wat paracetamolletjes in om de poes weg te jagen en
dat lukte. In 15 beurten won ze van Desiree Tiecken (35 car.) die niet
verder kwam dan 17 caramboles.
Betty kon niet in d'r spel komen en bleef dan ook op 10 caramboles
steken tegen Tiny van Oordt die er 18 moest maken.
Met Ania ging het goed, tegen Margriet Weyers (17 car.) haalde ze
de 23e carambole binnen in 22 beurten. Margriet moest er nog 4.
Desirée moest tegen Nelleke van Deursen die er maar 13 moet
maken. Dan moet je goed je best doen en dat deed Desi, in de 22e
beurt was ze uit.

Ronde 6: DOS - OBIS 1
Deze ronde ging het beter met Joyce. Ze moest tegen Arnon Mantel
(58 car.) en was er gebrand op om te winnen. (Ze dacht dat ze vorig
jaar van hem verloren had, maar dat was niet zo). In 21 beurten liet
ze Arnon ver achter zich die er maar liefst 24 tekort kwam.
Met Karin ging het helemaal skoftig. Jan Keus (48 car.) had geen
keus en maakte toch uiteindelijk remise in de 17e beurt.
Betty kon geen grip krijgen op deze partij tegen Gerard Elst (44 car.)
en moest genoegen nemen met 15 caramboles in ook 17 beurten.
Voor Ania was dit een lange partij. Na heel wat poedels om de
laatste puntjes wist ze toch van Ron de Ruijter (32 car.) te winnen in
31 beurten. Toch werd Ron nog een hele belangrijke man voor ons in
de volgende ronde.
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Ronde 7: DOS - OBIS 3
Tot aan deze laatste ronde bleef het nog spannend wie er uiteindelijk
de winnaar werd.
Joyce had weinig moeite met Jos Limmen (63 car.). Wat Jos op een
haar na miste, maakte Joyce gebruik van. Ze deed dat dan ook in 23
beurten terwijl Jos er in z'n nabeurt nog 35 moest. Hij maakte toch
nog een serie van 15.
Ook bij Karin liep het lekker tegen Jan Sinnige (42 car.). Karin
maakte het in de 25e beurt uit en Jan moest er nog 7.
Deze laatste partij speelde Betty toch enigszins onder druk, bij winst
waren we bijna kampioen. Maar Sjaak Reuzenaar (38 car.) sloot zijn
partij in 14 beurten af en Betty kwam er 16 tekort.
Dan de slopende partij voor Desi tegen Jan Deen (38 car.). Ze begon
lekker maar zakte toch wat terug, terwijl Jan (bijna) alles op een haar
na miste, zodat er mooie balletjes voor Desi overbleef. Uiteindelijk
in de 21e beurt maakte ze het uit terwijl Jan er 26 tekort kwam.
Omdat Ron de Ruijter van Nelleke van Deursen won werden wij
kampioen.

Al met al een zeer geslaagd toernooi met een hoop plezier en
gezelligheid. Na wat woordjes van verschillende mensen werden de
prijzen uitgereikt. Iedereen kreeg een fles wijn, pak cake, bloemen en
alleen wij namen de standaard mee. Een (mannelijke) biljarter op een
hele mooie marmeren sokkel. We deden hem natuurlijk wel een rokje
aan...
Nog even een bedankje aan de supporters Peter, Siem en Jan, die
zullen wel ziteelt hebben ondertussen.
Tot volgend jaar..

Desi

Gezegde:
Als er geen laatste moment bestond, zou nooit iets afkomen.
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Korte beurtenfestival…………

In het tijdsbestek vanaf half maart tot heden zijn er weinig
opzienbarende prestaties op het groene laken geleverd. Natuurlijk
komt het OBIS-talent er weer in voor en als tweede een verrassende
prestatie van een “new-comer”.

Vincent Veldt
Speelt in 7 beurten = 28,57, zijn partij uit tegen Jeroen, waarbij
regelmatige series de doorslag geven van deze korte partij.
Jeroen speelde ook een schetterende partij kader 57/2 met 27,14.

Martin Guldenmond
Nog maar niet op de club en dan een prestatie van formaat op het
biljart neerzetten. 100 caramboles in 6 beurten = 16,66 gemiddeld.
Een geweldige opsteker voor het vervolg van je her-optreden in de
biljartsport. Knap gedaan martin.

Dit seizoen 2002/2003 zit er op. het korte beurten festival krijgt zijn
vervolg in clubblad november. De onderlinge OBIS-team competitie
start in juni/juli en bij deze wens ik u allen een zonovergoten
vakantie in eigen land. In het buitenland is het altijd warm??????

Bré-ja
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Het echte korte beurten festival

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

Plaats van handeling Biljartcentrum OBIS

Datum 17 april 2003

Dader Hein van de Laan

Aantal caramboles 18

aantal beurten 7

hoogste serie 10

moyenne 2.57

Een waarlijk grootse prestatie van Hein, temeer hij
nog maar enkele maanden actief is in de edele
biljartsport.
Een tegenstander om rekening mee te houden !!!!!!!

Big L
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PLUMBER TOURNOOI 2003

Begin april was het weer zover. Na het eerste zeer geslaagde Plumber
toernooi vorig jaar was het nu de beurt aan het tweede evenement.
De organisatie onder leiding van John Tiecken en Piet van der Meij
hadden er vooraf weer van alles aan gedaan om dit toernooi tot een
goed einde te brengen. Dat dit zeer veel werk heeft gekost, behoeven
we hier niet uit te leggen.

Ikzelf voelde me niet zeker na een jaar geen keu aangeraakt te
hebben en had me dus wat extra voorbereid deze keer. Stiekem had
ik met Pietje van de Meij – mijn eerste tegenstander in het tournooi –
de lakens wat verkend de weken er voor. Maar net als vorig jaar
kwam ik erachter dat een eventueel falen niet aan de lakens kon
liggen. Het materiaal lag er weer prima bij.
Maar toch wel lekker dat trainen… zelfs op de ochtend van het
toernooi Piet nog even gebeld om ’s ochtends nog een keer te trainen.
Had ik beter niet kunnen doen, want ik werd die ochtend vreselijk
afgedroogd. Dacht wel bij mezelf, dat doet ie geen twee keer achter
elkaar, dus toch wel met een goed gevoel naar huis.
En ’s avonds was het dan zover. Na binnenkomst moet je binnen een
mum van tijd bij John komen en ben je twintig euro lichter. Maar het
is voor een goed doel moet je maar denken en ….per slot van
rekening neem je niet elke week je vrouw uit eten voor zo weinig !!
Het gebouw ademde zoals altijd die heerlijke gezelligheid uit. Ik
kreeg weer de biljartkriebels zoals ik die jaren heb gehad en begon
direct aan meer te denken. De arbiters stonden in de startblokken en
na de openingswoorden van John en Henk (is die man weg te denken
bij OBIS ?) begon de strijd.
Ik hoefde de eerste ronde niet te spelen; een mooi moment om even
met Marcel Versluis en Pietje van gedachte te wisselen over een
eventueel driebandenteam komend jaar. En ja hoor, ook dat was
binnen tien minuten gepiept. Ik dacht bij mezelf, wat zal JdW wel
niet denken als ie dat hoort. Even later kwam ie binnen en hij kon
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inderdaad zijn oren niet geloven. Hoe is het in godsnaam mogelijk,
prevelde Jan, waar ik een half jaar werk voor heb lukt mussieu van
der Meij binnen 5 minuten. Ik geloof er niets van…eerst moet ik het
zien, zo bleef hij pruttelen.

Die avond wist ik alle partijen te winnen. Mijn gedachtes kwamen
dus uit, Piet had zijn kruit reeds ’s ochtends verschoten. Ook de
volgende dag ging het crescendo, wederom alle partijen in winst
omgezet. T.o.v. de vorige dag – toen we allemaal dachten dat we
veeeel te veel caramboles moesten maken – steeg het spelpeil van
het toernooi. Leen Sprangers bevond zich op een wolk met een
moyenne van dicht tegen de een !!
Groot respect voor de arbiters die van ’s ochtends elf tot diep in de
avond rond de tafels hingen. En een nul, en een nul, en een
nul………..en maar noteren. Petje af voor jullie.
Vooral de diehards die geen enkele partij misten.

Zaterdagmiddag werden de spelers, arbiters en mede-organisatoren
een heerlijke maaltijd bij cafe restaurant Nijman aangeboden.
Heerlijk en gezellig was het en bovendien prima geregisseerd, want
exact op tijd begonnen we aan de laatste partijen van de
zaterdagavond. Daar kan de NS een voorbeeld aan nemen !!
De allerlaatste partij tussen Ripke en van Beuningen werd ‘s avonds
lichtelijk ontsierd door wat ongeduldige dames. De partij duurde
nogal lang en de dames wilden feesten.
“Tafel 4 kappen” werd regelmatig door de zaal “gefluisterd”. Het
mocht de pret bij de spelers niet drukken en het werd nog heel
gezellig die avond met een heerlijke Cd van Sjaak Verkade waar we
met z’n allen lekker op hebben staan te dansen. En Remco maar
tappen……Ik geloof dat Remco het op een gegeven moment zo zat
werd dat ie Crista met haar gat zo in de spoelbak deponeerde (haar
gatje dus nat, maar het mocht de pret niet drukken).
Maar ja Cris, als je Piet Liefting ook voor Arie Diemeer aanziet ????
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De volgende ochtend de laatste partijen uit de poule. Te elfder ure
(ja, exact om 11 uur) werd beslist dat naast de finalepartij er
eveneens nog een extra partij om de plaatsen 3 t/m 16 gespeeld zou
gaan worden. In poule B wist Leen Sprangers zich te plaatsen voor
de finale.
In poule A ging het tussen Wil van der Braak en ondergetekende. Toch wel
een moeilijke klus aangezien Wil er 15 minder moest maken. Ik startte
sterk en had in 8 beurten 19 caramboles…..Wil had er echter 17 !!! De tijd
om te gaan verdedigen was aangebroken. Dat dit hielp werd al snel
duidelijk. Liefst 21 nullen achter elkaar liet Wil een poedel noteren en de
finale Adrichem – Sprangers was een feit.
Het talrijk opgekomen publiek vermaakte zich best en werd zoals
gebruikelijk door de dames de Ruyter en Beentjes getrakteerd op diverse
hapjes.
In de finale had ik echter geen kind aan Leen. Van spanning was absoluut
geen sprake. Het leek erop dat Leen zijn kruit in de dagen ervoor reeds
verschoten had.
In 46 beurten werd de partij beslist, hetgeen betekende dat ik in totaliteit

toch boven de een moyenne was geëindigd. Iets waar ik toch wel zeer
tevreden mee was. De prijzen – welke weer talrijk aanwezig waren –
werden professioneel en soepel door het duo Henk/John uitgereikt. Ik
genoot er met volle teugen van.

Het was weer een prachtig tournooi, goede publieke opkomst, goede
moyennes, prima organisatie, veel vrijwilligers wat wil je nog meer.
Een woord van dank uiteraard aan John en Piet die het toch weer voor
elkaar kregen dat dit tournooi weer slaagde net als het jaar ervoor. Zoals ik
al zei kan dit niet zonder de medewerking en steun van de vele OBIS
vrijwilligers en sponsoren. Ik ben natuurlijk altijd heel bang om en aantal
mensen te vergeten en noem daarom ook geen namen.
Maar………, beste barmensen, organisatoren, arbiters, tellers,
wedstrijdleider Henk (daar kan ik me niet vergissen), El, An , sponsors en
alle andere OBIS vrijwilligers, allemaal heel hartelijk dank voor het
welslagen van dit tournooi.
Tot volgend jaar.

Pieter Adrichem
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Stand woensdagavond

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Groot de, N 13 33 1019 252 4,04 29

2 Mol Jh, J 15 32 1786 214 8,34 88

3 Ripke, D 18 28 573 366 1,56 17

4 Visser, P 18 28 1213 326 3,72 30

5 Limmen, J 15 25 728 284 2,56 18

6 Liefting, P 16 25 3616 221 16,36 163

7 Sinkeldam, F 13 24 1680 232 7,24 68

8 Kranendonk, J 15 24 505 336 1,50 11

9 Tiecken, J 17 24 1294 308 4,20 69

10 Tiecken, D 15 23 490 292 1,67 20

11 Ripke, J 12 22 1976 198 9,97 73

12 Veldt, V 11 21 2101 139 15,11 131

13 Gosselink, J 12 20 467 188 2,48 15

14 Klaver, M 12 20 531 254 2,09 15

15 Keus, J 19 20 871 390 2,23 25

16 Burger, W 19 20 1435 359 3,99 36

17 Beentjes, J 12 20 2292 176 13,02 145

18 Guldemond, M 13 19 1081 200 5,40 42

19 Bregman, J 10 17 1115 173 6,44 33

20 Tiecken, C 9 17 319 209 1,52 10

21 Bent van de, H 13 16 1048 262 4,00 24

22 Hummel, C 13 16 1276 230 5,54 58

23 Roelands, J 10 15 1459 165 8,84 57

24 Jacet, G 9 15 1183 151 7,83 46

25 Gosselink, H 8 11 818 149 5,48 74

26 Liefting, C 14 11 1485 280 5,30 48

27 Strik, S 13 8 1343 266 5,04 46

28 Jager, A 8 7 866 175 4,94 44

29 Scheffer, J 6 5 685 102 6,71 28

30 Beers, P 8 3 622 171 3,63 23
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Uitslag kruiswoordpuzzel
uit clubblad 1 april 2003

Als u het goed heeft opgelost is de volgende zin ontstaan :

“OOK BILJARTEN IS SPORT”.

Helaas heb ik geen goede oplossing in de kopijbak gevonden!
Andere keer beter.
Gr. George.

Gezegde:
Iedereen heeft een horloge, maar niemand heeft tijd.

B A K B D O O R S T O O T
I N S P E L E N I P O
L T N A L A U
J S L A M M E R S C
A O I I H
R A A K P U N T N P P I Q U E
D N O D L I
E N R O S A A T

P O M E R A N S K A D E R T
N M R T T B E K E R

I N C L I N A T I E I E
E S M P A M O R T I K

S E R I E I O E S
P E T V Y R W I T
E N U L H L E O
L P T O P E N D D O
E E I E N U T
R E D A C T E U R K E T S Z O N E
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Medewerkerstoernooi 10 over rood

De volgende teams met de te maken caramboles waren
samengesteld door wedstrijdleider Henk Lammers

Team 1 team 2 team 3 team 4
L. Wezepoel 6 T.de Boer 8 B.d. Ruijter 4 G. Smit 4
W.v. Tunen 9 J. Lubbers 8 G. Elst 9 P.v.d. Meij 11
Mongelluzzi 13 Sj. Koelman 12 H. Lammers C.de Heer

Team 5 team 6 team 7 team 8
J. Deen 6 R.de Ruijter 7 D. Smit 6 P. Karsten 6
N.de Groot 10 J. Keus 8 P. Visser 10 W. Koelman 12
H. Welboren 8 J. Bregman 13 A. Jager 13 F. Sinkeldam 14

De einduitslag:

Team 2: 12 punten
Team 7: 11 punten
Team 1: 10 punten
Team 5: 8 punten
Team 3: 7 punten
Team 6: 7 punten
Team 4: 6 punten
Team 8: 5 punten

Groeten,

Henk Lammers
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Districtsfinale bandstoten 2e klasse
op 12/3, 14/3 en 15/3

in de Parelhof te Heerhugowaard.

Op woensdag 12 maart werd op 4 biljarts een start gemaakt met de
finale.
Er waren 3 afzeggingen waardoor alles uit de kast moest worden
gehaald om nog 8 spelers aan te tafels te brengen.
Een van hen zou een zeer belangrijke rol spelen.
In de 1e ronde trof ik Willem Kerssens. Voor mij altijd een moeilijke
tegenstander. Dit bleek nu ook het geval te zijn. Willem bleef steken
op 74 caramboles in 34 beurten. Slechte partij maar de eerste 2
punten waren binnen.
De 2e ronde had ik minder moeite met mijn tegenstander. Ik versloeg
Nico Sprenkeling (3e reserve) in 20 beurten (75 tegen 50).
In de 3e ronde bond ik Joop Dekker aan mijn zegekar in een
bijzonder aantrekkelijke partij. Joop kwam 16 caramboles te kort ( 75
tegen 59 ).
De eerste avond werd dus met 6 matchpunten en een gemiddelde van
3.12 afgesloten.
Dit betekende een gedeelde eerste plaats met Jan Koorn van DVO.
Op vrijdagavond werd de finale voortgezet met de 4e partij tegen Han
Klijn.
Han (2e reserve) is voor mij evenals Nico een moeilijk te bespelen
tegenstander.
Ik had deze keer echter na een moeizaam begin geen kind aan Han
(75 tegen 59 in 23 beurten).
De 5e partij tegen de eveneens ongeslagen Jan Levering (had 1x
remise gespeeld tegen clubgenoot Willem Kerssens) leverde geen
problemen op.
In 18 beurten werd Jan aan de kant gezet.
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Op naar de 6e partij tegen “aartsrivaal” Jan Koorn.
Met een serie van 26 caramboles snelde Jan in 19 beurten naar de
finish. Ik bleef met lege handen achter op 53 puntjes.
Ik sloot deze avond af als 2e met 10 matchpunten en een gemiddelde
van 3.24
De volgende middag moest ik nog tegen de nummer 1 in de
tussenstand.
Niets aan de hand dus als ik deze partij zou winnen was ik op grond
van mijn gemiddelde alsnog districtskampioen.
Het liep echter anders.
Mijn tegenstander Ab Schuit (1e reserve) begon de partij met een
“zwijn” en maakte hierna nog 22 caramboles. Lichtelijk aangeslagen
probeerde ik in mijn spel te komen maar tegen de tijd dat dit lukte
was Ab uit.
Ik kwam nog terug tot 66 punten in 23 beurten.
AB Schuit met slechts 1 remisepartij districtskampioen (prima
gespeeld).
Omdat Jan Koorn zijn laatste partij van Jan Levering verloor was een
2e plaats mijn deel.

De eindstand: partijen punt. moy. hs

1 Ab Schuit 7 13 2.57 20
2 Cor de Heer 7 10 3.18 18
3 Jan Koorn 7 10 2.69 26
4 Jan Levering 7 8 2.22 17
5 Han Klijn 7 7 2.20 14
6 Joop Dekker 7 5 2.56 22
7 Nico Sprenkeling 7 2 2.15 16
8 Willem Kerssens 7 1 1.66 11

Ab Schuit gaf tijdens de prijsuitreiking aan NIET naar de
gewestelijke finale te kunnen waardoor ik hiervoor alsnog
uitgenodigd werd. (wordt vervolgd op de volgende bladzijde).
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Gewestelijke finale bandstoten 2e klasse
van 11/4 t/m 13/4 bij Horna te Hoorn.

Op vrijdag 11 april werd op 4 biljarts een start gemaakt met de finale
in de oude maar oergezellige localiteit in het centrum van Hoorn.
Alle deelnemer waren op tijd ondanks lange files op de A10.
Ik was als 3e geplaatst en ging dus met gepast optimisme van start.

In de 1e ronde trof ik Piet Slagter.
Belangrijk was de eerste partij te winnen maar dat zat er helemaal
niet in. Piet maakte gestaag zijn caramboles en maakte de 75 vol in
18 beurten. Ik bleef met lege handen achter met slechts 49 puntjes.
Ook in de 2e ronde kreeg ik geen vat op mijn tegenstander.
Tegen de zeer degelijk spelende Piet Schenk speelde ik een redelijke
partij maar kon niet voorkomen dat Piet de gelijk opgaande partij in
de 22e beurt uitmaakte. (75 tegen 65).
De vrijdagavond werd dus afgesloten met 0 punten.
Dit viel mij knap tegen, ik had op meer gerekend.
In de 3e ronde was Arie Rietveld mijn tegenstander.
Deze partij moest ik winnen om nog enig uitzicht op een goed
resultaat te behouden. Het ging echter weer mis. In 23 beurten
verloor ik van Arie (75 tegen 59).
De 4e ronde moest ik tegen de nummer 1 geplaatste Toon Rekmans.
Wederom had ik moeite om op gang te komen.
Maar in de loop van de gelijk opgaande partij ging het beter en in
won zowaar mijn eerste partij in 18 beurten (75 tegen 58).
De laatste ronde van de zaterdag moest ik tegen Hans Korenstra
aantreden. Ik kon de goede lijn doortrekken en won overtuigend van
Hans (75 tegen 52 in 19 beurten).

Het zag er aan het einde van de 2e dag dus iets rooskleuriger uit.
4 punten en een gemiddelde van 3.23.
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Op zondagmiddag werd de 6e ronde gespeeld.
Ik moest het opnemen tegen Michel van Veen. Michel speelde een
heel ongelukkige partij en kon niet voorkomen dat ik mijn 3e winst
op rij noteerde.
75 tegen 45 in 22 beurten.

Op naar de laatste ronde.
Tegen Gert Jan Raijer kon ik bij winst nog op de 3e plaats komen.
Het werd echter de 6e. Gert Jan was in deze slechte maar spannende
partij de beste. Hij maakte de partij in de 28 beurt uit. In de nabeurt
kon ik niet verder komen dan 68 punten.

De eindstand: part. punt. moy. hs

1 Piet Schenk 7 11 3.26 19
2 Toon Rekmans 7 10 3.78 21
3 Gert Jan Rayer 7 10 2.51 15
4 Arie Rietveld 7 9 2.77 19
5 Piet Slagter 7 8 2.77 16
6 Cor de Heer 7 6 3.10 15
7 Michel van Veen 7 2 2.23 14
8 Hans Korenstra 7 0 2.38 16

Cor de Heer
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Biljartvoorval. woensdag 16 april 2003

Ik was die avond arbiter bij de partij Désirée Tiecken tegen Jaap
Ripke.
Op enig moment in deze partij vroeg Desiree of ik die dikke haar van
het laken wilde pakken. Ik bukte mij wat naar voren, waardoor mijn
leesbril uit mijn overhemdzakje wipte en precies op de rode bal viel.
Dientengevolge rolde de rode bal ongeveer 10 cm verder.
Dit veroorzaakte een lachsalvo bij de spelers en Jaap zei:
“Jan leg de bal maar gunstig voor Desiree terug!”

P.s. Désirée won deze partij wel!!!!!
Jan Keus.

Gezegde:
Niemand is oorspronkelijk, iedereen is uniek.
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Districtskadertoernooi 2003/2004

Op woensdag 23, vrijdag 25
en zaterdag 26 april werd
het districtskadertoernooi
gespeeld. Een kadertoernooi
waarin iedere kaderspeler
uit het district Alkmaar, uit
iedere klasse aan mee kan
doen. Een gevarieerd
deelnemersveld dus met één
57/2-er, een aantal 1e

klassers, 2e klassers en 3e

klassers. Helaas bleven er
van de achttien
inschrijvingen uiteindelijk
slechts negen deelnemers
over, waarvan vier van Obis.
Jeroen Beentjes, Vincent
Veldt, Jaap Ripke en Frank
Sinkeldam.

Op woensdag zou Frank rijden en hij zou rond kwart over zes bij mij zijn.
Dat werd dus iets later want Frank moest nadat hij Jeroen en Jaap had
opgehaald nog even terug langs zijn huis, want hij had een andere kleur
vestje aan dan de rest van de Obis deelnemers. En dat kan natuurlijk niet!
Als ware Obis delegatie traden we het biljartcentrum van de Viaanse Molen
binnen. Er werd gespeeld op vier tafels, wat betekende dat er iedere ronde
één van de spelers vrij was.
Veel bijzonders gebeurde er in die eerste ronde niet. Iedereen moest nog
even aan het materiaal wennen, toch?? Goh, wat is dat toch altijd een goed
excuus om slechte resultaten te verbloemen.
Jan Visser deed het in de tweede ronde wat beter, want hij wist onder het
voortdurend gefluit van zijn gehoorapparaatje een serie van 152 te
produceren.

Op vrijdag werd er wat beter gespeeld. Siem Velthoven had zijn 250 punten
in 7 beurten en Jaap Ripke was in 8 beurten uit, 18.75 gemiddeld. Ik had
vanavond echt weer ff zin om te biljarten, maar helaas was ik de eerste
ronde vrij. Dit heeft dan wel weer het voordeel dat je door naar biljarten te
kijken er alleen nog maar meer zin in krijgt. Dat bleek ook wel, want de
ronde erna was Jan Koorn de pineut in vijf beurten.
De partij erna tegen Jeroen, altijd leuk. Tijdens het biljarten moet er
natuurlijk af en toe wel even gepraat worden of was het nou dat er tijdens
het praten ook gebiljart moet worden. Een aantal mensen langs de kant
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vroegen zich af waar we in godsnaam mee bezig waren. Nou ja, het was in
ieder geval wel gezellig en toch nog in 8 beurten uit en een serie van 107.

Op zaterdag moesten Frank en ik tegen elkaar. Frank in opperste
concentratie en goed spelend won de partij in 12 beurten wat een
gemiddelde van 12.50 opleverde, mij met 163 punten achterlatend. Dit was
wel goed voor de spanning in het toernooi, want er stonden nu drie spelers
met 8 punten bovenaan: Veldt, Ripke en Velthoven. In de ronde erna
haalde Jaap Ripke nog maar eens uit. Hij had maar zes beurten nodig voor
zijn 150 caranboles. Frank had aan L. Zoon een lastige tegenstander en
verloor helaas. Jeroen speelde een mooi potje tegen A. van Ham in 10
beurten, 20.00 gemiddeld. Doordat ik remise speelde tegen Siem kwam
Jaap bovenaan te staan met 1 punt voorsprong op Siem en mij.

Om half zes kregen wij een heerlijke broodmaaltijd met soep aangeboden.
Tijdens de maaltijd lieten Jan Koorn en Lex Zoon zich van hun grappigste
kant zien. Over en weer vertelde zij een half uur lang achter elkaar moppen.
Met pijn in de kaken van het lachen lieten we ondertussen de maaltijd goed
smaken. Na het eten was er nog een half uurtje over en gingen een aantal
mensen ff een potje kraken. Jeroen, Frank en ik waagden een poging een
paar driebanders op de grote tafel te maken en weer andere vielen gewoon
in slaap.

De finalepartij ging tussen Jaap Ripke en mij, dus wat er ook zo gebeuren,
een Obis-speler zou het toernooi winnen. Maar er wordt nooit een partij
weggegeven dus het werd een echte finalepartij. Jaap geeft zich nooit
gewonnen en dat bleek ook nu weer. In 7 beurten stond ik op 180 punten,
maar Jaap had er ook al 120. Toch wist ik de partij te winnen in 10 beurten.
Bij de prijsuitreiking kreeg ik van Jaap Bregman, namens Obis, een
waardebon voor een heerlijke vlaai bij Wim Koelman. Jaap had zich
alleen even vergist. In plaats van de envelop met waardebon gaf hij
mij de uitslagenlijst van de laatste ronde van het toernooi! Later is
het gelukkig allemaal weer goed gekomen. Na nog een drankje te
hebben genuttigd keerden we tevreden huiswaarts.

Vincent Veldt
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Eindstand teams van de woensdagmiddag

1. Team F 2. Team G 3. Team H 4. Team E
B. Looyenga J. Wijte J. Kranendonk B. Lammers
H. Palm H. Lammers J. Limmen G. Bruins
C. Mol K. Limmen J. Lammers F. Nijsen

5. Team D 6. Team I 7. Team A 8. Team C
W. v. Tunen P. Snijders J. Burger P. d. Ruijter
J. Sinnige H. Smit D. Smit J. v.d. Pol
P. Sinnige P. Koper G.v.Kordenoord G. Lagrand

9. Team B
N. Mongelluzzi
B. d. Ruijter Gr. Toon de Boer
H. Welboren sr.
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Periode 1
jeugd
vrijdagavond

Periode 2

Gezegde:
Spreken zonder denken is als schieten zonder richting.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

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

10 Stoops, J 13 15 281 438 0,64 9
11 Smit, E 13 12 331 383 0,86 10
12 Kranendonk, L 13 10 279 420 0,66 7
13 Warink, W 13 8 378 466 0,81 9
14 Wezepoel, P 13 5 197 414 0,47 5

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Wezepoel, T 25 51 554 626 0,88 9
2 Wildt de, W 26 49 857 719 1,19 10
3 Smit, R 24 42 496 654 0,75 7
4 Verduin, P 21 38 305 580 0,52 5
5 Duivenvoorde van, Y 25 36 540 627 0,86 10
6 Nijhuis, F 21 36 558 560 0,99 7
7 Kranendonk, L 23 32 532 706 0,75 8
8 Wezepoel, P 25 31 451 759 0,59 6
9 Mans, R 13 25 213 358 0,59 4

10 Kranendonk, M 18 23 148 463 0,31 4
11 Stoops, J 21 23 428 607 0,70 5
12 Smit, E 24 23 640 697 0,91 9
13 Nijhuis, A 23 22 439 681 0,64 6
14 Warink, W 26 21 610 716 0,85 8
15 Mans, L 13 10 192 385 0,49 4
16 Pettinga, W 10 10 181 274 0,66 5
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Het 1e I.T.T. (invitatietoernooi)
van b.v. Onder Ons

Dirk Smit vroeg mij een aantal weken geleden,of ik met een invitatie
toernooi mee wilde doen. Ja dat wilde ik wel. Het was bij Onder Ons
in Beverwijk en hij had van het OBIS 5 team de volgende spelers.
Henk Welboren 75-2,56, Gerard Kordenoordt 53 – 1,66, Leon
Wezepoel 47 – 1,45 en hij zelf Dirk Smit 59 – 1,80 en toen ook mij
Jan Keus 44- 1,39.
Zaterdag 12 april 2003 was het zover, nadat we ontvangen waren met
koffie en koek, opende Gerrit Buitenhuis het toernooi, met een kleine
uitleg.
Waarom dit toernooi, omdat voor de lagere spelers nu eenmaal niet
zoveel toernooien aanwezig zijn.
De hogere driebanden en kaderspelers hebben daar meestal geen
klagen over. Hieruit was de gedachten gekomen, om dit toernooi in
het leven te roepen.
En precies om 11 uur begonnen de eerste partijen.
Ik mocht mijn eerste partij tegen Ans de Jong spelen, de eerste
beurten maakte ik er weinig van, maar in de 23e beurt maakte ik
mijn partij uit met een serie van 14 carambols.Henk ,Dirk en Gerard
hadden hun eertse partijen verloren en Leon speelde zijn 1e partij
goed (daar heb ik naar zitten kijken), maar kwam 1 car. te kort
voor de partijwinst 27 brt- 42 car.
Het hele team had de eertse ronde verloren, behalve Jan.
Verder zal ik jullie niet vermoeien met alle verdere partijen van de
dag.Behalve met de partijen die ik zelf moest spelen.Mijn 2’ partij
verloor ik in 30 brt. 37 car. Om ondeveer 7 uur kregen wij soep met
stokbrood en diverse salades, wat we ons goed lieten smaken.
Mijn 3’ partij liep veel beter en in de 14 br, had ik mijn 42 car.
Na de eerste dag van 3 partijen: Henk 0 gewonnen, Dirk 1 gew,
Gerard 0 gew., Leon 2 gew. en Jan 2 gew. De stand na een dag 1e



Graag op tijd uw kopij inleveren

Pagina - 60 -

Onder Ons 1a, 2e Onder Ons extra 3e,Hof van Heemstede 4e,
Excelsior 5e, OBIS 6e, Onder Ons 9e .
Ik vond enig excuus voor het magere resultaat (de meesten partijen
eindigden in 30 brt) en dat er net een week nieuwe lakens en banden
geplaatst waren.
Zondagochtend om 11 uur startte het bilarten weer.Mijn vierde partij
kwam ik niet verder dan 18brt. - 28 car. Om ongeveer half 2 kregen
wij weer broodjes aangeboden.
Mijn vijfde partij verloor ik ook 25 brt.- 37 car. Na de tweede dag
van 5 partijen; Henk 1 gew., Dirk 2 gew., Gerard 0 gew.,Leon 3 gew.
en Jan 2 gew. Wat een eindstand opleverde van 1e Onder Ons extra,
2e Hof van Heemstede, 3e Onder Ons 1a , 4e Excelsior, 5e OBIS en
6e Onder Ons 9.
Om ongeveer 4uur sloot Gerrit Buitenhuis het toernooi af met
vriendelijke woorden en voor elke teamwinnaar een aandenken en
voor Onder Ons extra de wisselbeker.
Hierna sprak een speler namens alle spelers een dankwoord uit, voor
een heel geslaagd toernooi.

Jan Keus…….
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Het westfriese kadertoernooi

Onderstaand ziet u de eindstand van het kadertoernooi en de te
maken caramboles voor het volgend seizoen.
OBIS 1 staat op èèn na de onderste plek, een plek om niet over naar
huis te schrijven. Een hogere ranking moet er zeker in zitten. Wij
zullen ze volgend jaar wel een poepie laten ruiken…………

1 Joop Roelands 8,59 150 K
2 George Jacet 7,15 125 K
3 Anne Jager 6,32 125 K
Res Frank Sinkeldam 7,50 125 K
Res. Sjaak Strik 7,00 125 K
Res. Jaap Bregman 6,35 125 K
Res. Cor de Heer 6,20 125 K

Plaats Team Gesp Punten Percentage

1 B.C.W.F. 3 20 99-41 91,9 %
2 De Liefhebber 20 90-50 86,5 %
3 Horna 5 20 89-51 88,3 %
4 B.C.S. 2 20 84-56 91,1 %
5 Nova Vita 1 20 80-60 90,3 %
6 De Liefhebber 2 20 73-67 85,2 %
7 Horna 3 20 64-76 82,2 %
8 Horna 18 20 60-80 79,4 %
9 Horna 4 20 55-85 78,1 %
10 B.C.S. 3 20 54-86 78,0 %
11 OBIS 1 20 50-90 79,5%
12 Diamonds 1 20 42-98 78,6 %

Bré-ja

Gezegde:
De optimist verkondigt dat we op de best mogelijke wereld leven,

de pessimist vreest dat het waar is.
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Klaverjasdrive.

De “paas”klaverjasdrive op zaterdag 5 april j.l. trok een record aantal
deelnemers. Er moesten 4 tafels met de benodigde 16 stoelen
gehuurd worden om iederèèn zijn plek te geven. Liefst 72 verwoede
klaverjassers hadden zich dit keer aangemeld en al had Gerard Elst
met zijn secondanten Cor de Heer, Wim van Tunen en Henk
Lammers handen vol werk om de propvolle biljartzaal redelijk
bereikbaar te houden, het lukte allemaal. Binnen een half uur kon
Gerard het klaverjasfeest openen en er mocht allèèn, hoewel serieus,
gezellig en sportief gekaart worden! De spelers hielden zich stipt aan
deze order (we zouden niet anders durven) en trokken ten strijde om
de toch wel begeerde prijzen te winnen en dat waren er nogal wat
(bedankt sponsors). In de volle zaal heerste een opperbeste stemming
en de goed gekozen achtergrondmuziek maakte dit gebeuren tot een
sfeervol evenement. Er kwamen natuurlijk weer winnaars. Gerard
mocht tegen het middernachtelijk uur de prijzen bekend maken. Hij
memoreerde dat er dit keer veel hoge scores bereikt waren en met
een hoop van meer dan 5500 punten werd Annie de Ruyter
de”WIFE of the MATCH”. Proficiat Annie, wat kan jij kaarten!
Sjaak Reuzenaar werd goede 2e en Rob van Ballegooyen ging met
prijs 3 aan de haal. Daarna kwam nog een lange lijst van
prijswinnaars en Remco Bart werd met 4785 punten de laatste.
Natuurlijk weer een poedelprijs en die was bestemd voor Piet van der
Meij. Wim Koelman, onze voorzitter, bedankte een ieder voor zijn
bijdrage en een pluim voor de organisatoren en bar-personeel was
zeer zeker op zijn plaats. Als dank aan allen voor deze happening
kreeg een ieder een zakje paaseitjes mee! Een geste, die ten zeerste
werd gewaardeerd.
Bedankt OBIS en tot de najaarsdrive!

Bré-ja. ♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
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Nol van de Schilden Bokaal.

Arnon Mantel werd uitgendigd om aan dit bovenstaand toernooi deel
te nemen.
Er werd gerspeeld bij O.O. in Castricum.
Zoals altijd heeft Arnon zich voor 100 % ingezet, maar een hogere
plaats dan de 5e heeft hij niet kunnen bemachtigen.
Meedoen met zo`n toernooi is belangrijker dan winnen, zo vertelde
Arnon. Het was heel gezellig, goed georganiseerd en wat wil je dan
nog meer?
Hier nog even de einduitslag:

Plts Veren. Naam Pnt. Car. Brt. Moy.
1 O.O. A. Völker 12 1098 150 7,32
2 OD. J.v.d. Wijst 12 232 167 3.00
3 HE. P. Kee 8 587 174 3.37
4 DV. N. Sprenkeling 7 717 189 3.79
5 OB. A. Mantel 7 409 162 2.52
6 DV. F. Dröge 4 454 197 2.30
7 DV. A. Dekker 4 498 193 2.58
8 HE. W.v.d. Maten 2 255 186 1.37

George

Gezegde:
Een optimist is het geluk, aan de pessimist het gelijk.
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Defensie Biljart Toernooi

Zoals we in het vorige OBIS-clubblad al hebben aangekondigd deze
keer een stukje over het Defensie Biljart Toernooi.
OBIS-lid Micha Tiecken heeft aan de voorrondes kader, libre en
driebanden klein van dit toernooi deelgenomen.
Met libre en driebanden heeft hij het gered tot de halve finales. Bij
het kader 38/2 is hij in de finale gekomen en op 23 april is hij
kampioen geworden op bij de Princesse in Nijkerk met een algemeen
moyenne van 9,52.
Micha is beroepsmilitair met als standplaats Seedorf, Duitsland.

Bij Defensie wordt heel veel gedaan aan de ontwikkeling van
activiteiten voor hun personeelsleden, burgerpersoneel en
beroepspersoneel. Een van die activiteiten is het promoten van
sportbeoefening en daarom is onder andere het Defensie Biljart
Toernooi in 1995 onder auspiciën van de KNBB opgestart.
Dat dit pas in 1995 is gebeurd heeft onder andere te maken met het
gegeven dat “men” biljarten niet onder de sporten wenste en nu nog
wenst te rekenen. Het toernooi staat daarom dan ook niet op de
officiële sportkalender van Defensie, maar het komt eraan.
Doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers heeft er toen toe
geleid dat er sinds 1995 een jaarlijks terugkerende financiële
ondersteuning van NatCo (Nationaal Commando) is verkregen,
waardoor organisatie mogelijk werd.
Misschien had dit evenement bijna 40 jaar geleden wel op de
sportkalender gestaan als er een overste Bregman bij Defensie had
gewerkt toen onze Jaap Bregman aan de oprichting werkte van de
biljartvereniging OBIS: “Ook Biljarten Is Sport”.

Het toernooi is dus in 1995 opgestart als kleinschalig toernooi voor
toen alleen nog KL-personeel (Koninklijke Landmacht), in alleen de
spelsoort libre, en met 24 deelnemers.
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Inmiddels is dit uitgegroeid tot een grootschalig evenement in 4
spelsoorten voor personeel van de Koninklijke Landmacht,
Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en de Koninklijke
Marechaussee. Bij de laatste is OBIS-lid Sander Gosselink in
opleiding, dus volgend jaar misschien 2 OBIS-deelnemers???.

In 2003 hebben 241 deelnemers aan het toernooi meegedaan:
 Libre, 129 deelnemers, moyennes variërend van 0,50 tot

16,00. Voorronde, ½ finale en finale.
 Kader 38/2 en 57/2, 9 deelnemers, moyennes variërend van

6,00 tot 26,00. Voorronde en finale.
 Driebanden klein, 75 deelnemers, moyennes variërend van

0,300 tot 0,800. Voorronde, ½ finale en finale.
 Driebanden groot, 28 deelnemers, moyennes variërend van

0,300 tot 0,775. Voorronde, ½ finale en finale.

Uiteraard loopt zo’n toernooi niet vanzelf en oprichter van het 1ste uur en
voorzitter, adjudant Frits Willemsen, geeft nu leiding aan een organisatie
met een secretaris, een penningmeester, een hoofdwedstrijdleider en een
vijftal regiomanagers.
De voorrondes worden gespeeld in biljartlokaliteiten in Steenwijk Den
Helder (Biljart en Snookercentrum), Haaksbergen, Deurne, Ede, Tegelen,
Dordrecht en Nijkerk (Princesse). De halve finales worden gespeeld in
Steenwijk, Den Helder, Deurne en Nijkerk en de finale tot slot wordt
gespeeld in Nijkerk.
Wedstrijdzaken van de KNBB (Ad Kleijn) verzorgt 500 affiches en de
benodigde kampioens!- medailles. De prijsuitreiking wordt ook gedaan
door een bondsofficial. Een verslag van het toernooi komt nog in onder
andere de Defensiekrant en in Biljart Totaal.
Ik hoop dat ik jullie een beetje indruk heb kunnen geven over het Defensie
Biljart Toernooi, niet zomaar een of ander gebeuren, maar een echt toernooi
waar op redelijk niveau gebiljart wordt.
Micha mag volgend jaar zijn titel verdedigen, Sander doet dan mogelijk
ook mee. Misschien dan weer een iets in het OBIS-blad.

John Tiecken
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Wijziging competitiereglement (CR)
van de KNBB

Kortgeleden is door de KNBB een nieuwsbulletin uitgegeven met
wijzigingen op het competitiereglement (CR). Deze wijzigingen gaan
in per 1 augustus 2003. De nieuwe tekst is als volgt:

Artikel 7103, lid 3
3. In een team mag ten hoogste één speler worden opgesteld, die op

grond van zijn algemeen gemiddelde behoort tot een hogere
klasse.
a. Deze speler dient het aantal caramboles te maken dat op

grond van zijn algemeen gemiddelde in aanhangsel A is
vastgesteld.

b. Spelers met een algemeen gemiddelde van 4.00 of hoger
mogen alleen als dispensatiespeler worden opgesteld in de
C2-klasse

c. Moet tijdens het seizoen het algemeen gemiddelde van een
speler worden herzien waardoor het komt te liggen op of
boven de grens C1-libre van 15.00 dan is deze speler niet
meer gerechtigd om uit te komen in de C2-klasse.

Belangrijkste wijziging in bovenstaand artikel zijn de subs b en c.
Hiermee wordt voorkomen dat hogere spelers uitkomen in een te
lage klasse. Voorheen kon dat wel, een 1ste-klasser kon onder andere
kopman zijn in bijvoorbeeld een C5-team.

Artikel 7205, lid 1
1. Als speler mag niet worden ingeschreven voor een spelsoort klein-

biljart:
a. Spelers, die in één of meer spelsoorten zijn gerechtigd voor

een persoonlijk kampioenschap ereklasse in te schrijven, met
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uitzondering van spelers die uitsluitend ereklasser in de
spelsoort artistiek zijn.

b. Naast lid 1 sub a genoemde spelers, mogen in de B-klasse
niet worden ingeschreven spelers welke behoren tot de elite-
ranking driebanden groot en waarvan een algemeen
gemiddelde is vastgesteld van 0.850 of hoger in de spelsoort
driebanden groot.

Ook bij dit artikel staan in de subs de belangrijkste wijzigingen, en
ook hier om te voorkomen dat hoge spelers uitkomen in een team in
een te lage klasse.

Heren teamleiders, wees attent op bovengenoemde wijzigingen bij
het samenstellen van uw teams. Het voorkomt boetes en onnodig
puntverlies.
Wijs ook uw tegenstanders op deze wijzigingen. Niet iedereen zal
van de nieuwe regels op de hoogte zijn, dus het is mogelijk dat zij
per ongeluk in een verkeerde samenstelling uit willen komen.

Henk Lammers
Hoofdwedstrijdleider

Beste clubleden,
Graag wil ik eenieder bedanken voor uw bijdrage aan dit clubblad.
U kunt uw kopij voor het volgend clubblad inleveren tot 16 juli 3003,
zowel op diskette als via email , of gewoon in de gele kopijbak.
Als alles verloopt zoals het moet, komt het volgend clubblad begin
augustus uit, net voor het nieuwe biljartseizoen.
Nog even voor de rekenwonders onder u: Dit clubblad bevat:

Pagina`s: 68 alinea`s: 2338
Regels: 3523 woorden: 14176
Tekens:14176 tekens: 62326
Tekens met spaties: 75310

Prettige vakantie en vriendelijke sportgroeten, George Jacet


