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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 / jeugdleider: Leon Wezepoel
Begeleiders / trainers: Jan de Wildt, Jaap Bregman

Jan Keus en Micha Tiecken.
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Van de voorzitter

Wim Koelman

Beste clubgenoten,

Inmiddels hebben wij weer twee jonge vaders in ons midden, wel te
weten: Andres Bouhof en Sjon Koelman. Ik wens bij deze de heren
en echtgenotes heel veel plezier met hun kroost.
Dan onze Arie Diemeer. Voor de 2e keer het ziekenhuis in om de
nodige ijzeren pennen in zijn been te laten zetten, zodat Arie zich in
de toekomst weer op een knappe manier rond de biljarttafel kan
begeven. Arie, hierbij beterschap en ik hoop je weer gauw in ons
midden te kunnen ontmoeten.
Inmiddels draaien alle P.K`s weer! Dat OBIS goed scoort is
duidelijk, want de eerste 4 finalisten hebben zich alweer aangediend.
Teweten: Piet v.d. Meij. Hij is als eerste geëindigd in het district in
de 2e klasse 3 banden klein. De uitnodiging om de gewestelijke
finale te spelen kon Piet niet aannemen; hij is verhinderd. Hij is wel
gepromoveerd naar de 1e klasse! Piet van Harte gefeliciteerd.
Jan Lammers kwam voor het district uit in de 5e klasse libre, welke
ook verspeeld werd in de Viaanse Molen. Jan werd eerste en mag het
district vertegenwoordigen in de gewestelijke finale in de
Vriendschap in Akersloot. Ook Jan is gepromoveerd en wel naar de
4e klasse. Ook jij Jan gefeliciteerd en doe je best in het gewest. OBIS
zal je daarbij komen aanmoedigen op 28, 29 en 30 november a.s.
Jos Roekens wist zich ook te plaatsen voor de finale 1e klasse 3
banden klein. Deze finale werd verspeeld bij de gebroeders Veldt in
Castricum. Jos is daar geëindigd op de 3e plaats. Jos ook jij
gefeliciteerd met deze prestatie! Vorig jaar eindigde je nog als 8e; een
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teken dat ik met jouw stijgende snelheid volgend jaar zeker op een
kampioen kan rekenen.
En dan Piet Karsten, de 4e finalist van OBIS. Piet heeft zich weten te
plaatsen voor de districtsfinale 4e klasse libre. Piet heeft in deze finale een
prachtige 2e plaats behaald. Net geen 1e geworden, maar wel gepromoveerd
naar de 3e klasse libre. Piet van harte gefeliciteerd.
Zelf hebben wij de organisatie van de districtsfinale 3e klasse libre, welke
verspeeld wordt van 11-11 t/m 15-11-2003. Ik hoop dat enkele leden van
OBIS zich weten te plaatsen! Sukses derde klassers!!

De activiteitencommissie is op dit moment weer bezig met het organiseren
van een klaverjasavond (zaterdag 29 november). Ik wens ze hierbij veel
sukses toe.

En dan het Knock-Outtoernooi. Dit toernooi wordt voor de laatste keer
door Gerard Elst begeleid. Tijdens het ter perse gaan van dit clubblad is dit
toernooi al verspeeld en ik ga er vanuit dat dit toernooi weer zèèr geslaagd
zal zijn. Een verslag van de winnaar zal u in ons volgend clubblad kunnen
lezen.

Bij het uitkomen van dit clubblad heeft U inmiddels een
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de receptie- of voor de
feestavond van ons 40-jarig jubileum.
De receptie is op 10 januari en is uitsluitend voor genodigden en
dus niet voor de dinsdag- woensdag en de donderdagavondleden.
Voor de OBIS-leden is de feestavond op 17 januari in café-
restaurant Nijman. Noteert U de datum in Uw agenda!!!!
Het bestuur en de feestcommissie zouden het zeer op prijs stellen
als eenieder bij dit lustrum aanwezig zou kunnen zijn.

Tot slot wil ik hierbij even vermelden dat de nieuwjaarsreceptie dit
keer geen doorgang kan vinden vanwege de festiviteiten van ons 40-
jarig jubileum begin volgend jaar! Ik wens u alvast een fijn
sinterklaasfeest en pretige feestdagen toe.

Tot ziens op de feestavond of op de receptie.
Groetjes, de voorzitter Wim Koelman.
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Overzicht contributie 2003-2004
voor OBIS-leden € 91,00
voor niet-spelende-leden € 45,50
voor Magneet-leden € 45,50
voor de recreanten niet OBIS-leden € 45,50
voor de recreanten niet OBIS-leden + teamcomp. € 62,50
voor recreanten OBIS-leden € 22,75
voor kadergroep niet OBIS-leden € 45,50
voor kadergroep OBIS-leden € 22,75
voor recreatiecompetitie teams OBIS-leden € 15,00
voor recreatiecompetitie teams niet OBIS-leden € 25,00

Inschrijfgeld deelname PK-nationaal Per spelsoort € 12,00
Inschrijfgeld deelname PK-district Per spelsoort € 7,00
Inschrijfgeld deelname P.K. jeugd Per spelsoort € 3,50
Inschrijfgeld nieuwe OBIS-leden Eenmalig € 4,55
Inschrijfgeld nieuwe recreatieleden Eenmalig € 2,30
Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden Eenmalig € 2,30

Voor de betalingen van de contributie wordt U een acceptgiro
toegestuurd.

De inschrijfkosten PK's volgens bovenstaande tabel behoort U elk
jaar in augustus bij inschrijving over te maken op :

Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

De penningmeesters

Jaap Ripke en Jaap ripke
Greet Lammers (foto van Greet houdt

U nog tegoed!?)
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Van de redacteur.

Half augustus vond ik een briefje in de
kopijbak waarin mij de complimenten gemaakt werd over het OBIS
clubblad. Hiervoor hartelijk dank!
Tevens werd er een opmerking gemaakt over het feit waarom de eindstand
van de clubcompetitie niet in het laatste clubblad (augustus) stond.
Immers, als speler kan je dan de stand aan je vrouw of kinderen laten zien,
hoe het een en ander het afgelopen seizoen is verlopen, zo schreef hij/zij.
In het clubblad van augustus 2003 is inderdaad geen eindstand vermeld.
Waarom ik dit niet gedaan heb, weet ik nu niet meer! Waarschijnlijk heb ik
gedacht: “De clubfinale is al voorbij en de eindstand van de competitie leek
mij toen overbodig”??
De volgende vraag van de briefschrijver/ster was, of de eindstand alsnog in
het volgend clubblad zou kunnen?
Dit is volgens mij niet meer actueel, gezien het volgend clubblad in
november pas uitkomt. Dan staat de eerste tussenstand van de nieuwe
competitie er al weer in, zoals u reeds in dit clubblad kunt zien.
Ik ben wel blij met deze positieve opmerking zodat ik het volgend jaar de
officiële stand van dat moment wel in het clubblad van augustus zal
afdrukken. Het is voor mij ook een teken dat ons blad gelezen wordt.
Verder vind ik het jammer dat ik niet weet wie de briefschrijver/ster is
geweest. De brief was wel ondertekend, maar voor mij is de naam niet te
ontcijferen!
Tot slot: U kunt uw kopij voor het volgend clubblad aanleveren tot
14 januari 2004. Alvast bedankt……………….

De ondertekening ?

Groetend, George
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Het bargebeuren

Afsprakenlijst voor de barkeepers + aandachtspunten waar
opgelet moet worden tijdens het werken achter de bar.

Indien er iets van drank op de grond valt dit altijd
met keukenpapier deppen.

Bordjes met restjes saus, afgespoeld neerzetten op
het aanrecht.

De koelkasten onder de biertap bijvullen uit koelkast
keuken.

Indien nodig nieuw vat aansluiten bij leeg vat
volgens schrijven beneden in het bierhok.

Controleer of alle apparatuur uit is (frituurpan, tostie,
radio).

Alle asbakken geleegd op het aanrecht neerzetten.
Waterkranen goed afsluiten.
Afwerken kassa, zoals afgesproken tijdens overleg

van 18 augustus `03.
Controleer of de schuifwand en de nooddeur in de

biljartzaal dicht zijn.
Controleer of de deur van de bestuurskamer dicht is.
Controleer of alle lichten uit zijn.
Tenslotte sluit nooit alleen af, twee zien meer dan

een.

Piet v.d. Meij.

Kan dit? Een kapperszaak die permanent gesloten is.
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en interview met Ben Looyenga

Met het 40-jarig jubileum in
het vooruitzicht leek het me
heel toepasselijk om eens
met Ben om de tafel te gaan
zitten.
Ben is een van de leden die
vanaf het prille begin lid is
van OBIS.
Na een afspraak gemaakt te

hebben werd ik op
donderdagavond de 2e

oktober `03 door Ben
gastvrij ontvangen met een
heerlijk kopje koffie.
Na even bijkletsen over van
alles en nog wat beginnen we
met het graafwerk in Ben`s
OBIS-verleden.

Ben, wil je je voor de (nieuwe) leden die je nog niet zo
goed kennen, even voorstellen?

U ziet mij links op een recente foto
afgebeeld. Ik ben geboren op 21 maart 1934 in
een arbeidersgezin in Oud Velsen, dus niet een
geboren en getogen inwoner van Heemskerk,
zoals dat dan zo mooi heet. Ik ben al ruim 40
jaar getrouwd, heb 3 zoons, die alle drie aan de
biljartsport hebben gedaan. Er zijn ook al 6
kleinkinderen, waarvan er al eh…. een, twee,
drie behoorlijk aan de sport doen, qua voetbal
dan en die worden door opa en oma regelmatig
bezocht natuurlijk. Ik ben als jochie van

nog niet eens 14 jaar als krullenjongen, (zo werd dat genoemd),
begonnen bij een timmerbedrijf in Heemskerk. ƒ3,50 in de week en
ook nog op zaterdagmorgen werken. Het mooie timmerwerk heb ik
vervolgens in de praktijk bij diverse timmer-en bouwbedrijven en
met een avondstudie geleerd.
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Met mijn 60e jaar heb ik kunnen stoppen met werken. Dat is alweer
9 ½ jaar geleden, waarvan 5 jaar in de VUT en 4 ½ jaar in de AOW.
Hoe is het met je gezondheid?

Ik kan er niet over klagen. Er zijn wel kleine oneffenheidjes, maar
daar heb ik geen hinder van.
Heb je voor je OBIS-tijd nog bij een andere club

gespeeld?
Nee, ik ben alleen lid van OBIS geweest. Hoewel door de jaren heen
het cafégebeuren in omgekeerde volgorde wel is teruggekomen en dit
niet alleen om het drankje en hapje etc.etc.(lees: Maar wel voor de
baromzet).Vanwege het bestaansrecht van de vereniging(en). Een
club had duidelijk mijn voorkeur. Ik was niet zo cafégericht, het
ging mij meer om het spelletje biljarten.
Had je toentertijd ook andere hobby`s?

Jazeker, ik voetbalde en ik volleybalde, ik deed alle sporten wel zo`n
beetje. Voetbal was wel mijn belangrijkste sport en biljarten vond ik
ook mooi, omdat ja…… het mooiste dat ik dan vind, is het niveau
dat je dan kan bereiken en wat je allemaal met die ballen kan doen
voor je gevoel. Ik vind het iedere keer een uitdaging om een
carambole te maken. Een ander zegt dan wel eens: “Waarom doe je
hem niet zo?” Ik vind het dan leuk en heb er plezier in om een bal op
een andere (mijn) manier te maken. Het is het genieten van de
mogelijkheden op jouw niveau. Het maakt het voor iedereen mooi
om iets te doen met die ballen op je eigen manier. Voor het biljarten
hoef je geen sterke man / vent te zijn, je moet je keuvoering goed
hebben en voor de rest is het, ja……….. genieten van een gemaakte
carambole.
Wie zaten er 40 jaar terug nog meer op de club?

Wat me een beetje bijgebleven is, is Banc Koelman die was er al heel
gauw bij en dan Jaap Bregman natuurlijk. Toen keek je wel hoog op
tegen een speler als Bregman, ja nu is dat wel wat verwaterd, want er
zijn nu nog veel meer van die hogere spelers op de club gekomen,
niets ten nadele van Bregman natuurlijk. Jaap speelde toen ook bij de
biljartvereniging Onder Ons in Castricum en dat vonden wij
natuurlijk niks. Heb je een knappe speler en die zit dan nog op een
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andere club! Hij was lid van 2 clubs en wij wilden dat hij alleen bij
OBIS lid zou zijn.
We praten nu wel over de biljartclub “OBIS”, maar met het oprichten
van een nieuwe vereniging moest er ook een naam voor bedacht
worden. Bij de oprichtingsvergadering waren er door enkele leden
ideeën naar voren gebracht en wat namen genoemd, maar het is de
naam geworden, bedacht en voorgesteld door mij:

“O ok B iljarten I s S port”
Weet je nog wie de bestuursleden waren?

Niet exact, maar ik weet wel dat Gerard van Stenis` z`n vader ook
een poos voorzitter is geweest. Die waren er ook al heel gauw bij,
Gerard en zijn vader. Mijn broer Joop was er ook vroeg bij, die naam
zal je wel wat zeggen. Misschien heb je hem wel eens ontmoet? Hij
heeft ook veel voor de jeugd gedaan. Het jeugdleiderschap bij OBIS
had hij in de tijd dat Pieter Adrichem op kwam als jeugdlid. Ik weet
nog goed dat Pieter zijn vader erg fanatiek was en als Pieter dan
promoveerde vond vader Piet het beter dat hij de finale speelde en
dan werd hij weer kampioen natuurlijk. Zijn vader was echt fanatiek
en Pieter ging daar iets anders mee om. Dat ging zo toen..
Zijn er in de loop der jaren nog familieleden op de club

gekomen?
Ja, later bij de jeugd, mijn zoon Paul en mijn zoon Hans. Mijn zoon
Bert heeft niet bij de jeugd gezeten, maar speelt al een jaar of 10-11
bij de senioren. Ook mijn broer Engel heeft het biljarten opgepakt
toen hij met de VUT ging.
Kan je iets vertellen over de accommodatie toen, waar

was dat?
Ja, dat was aan de Ten Katenstraat en daar speelden we op èèn biljart
met ongeveer 9 à 10 leden. Na 2 jaar hebben we vanwege de toeloop
een gebouwtje in de W. van Velsenstraat 41 B kunnen huren. Na een
passende verbouwing en de schenking van een biljarttafel door de
Gemeeschapsraad of Sportraad konden we de biljartsport beoefenen?
De aankoop van het 2e biljart werd mogelijk gemaakt door een
lening, waarvoor de toenmalige bestuursleden borg stonden.
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Vervolgens werd in augustus 1975, na aankoop van de Hervormde
kerkgemeenschap, het jeugdhuis “de Schuilhoek”(nu buurthuis
genoemd) ook in de van Velsenstraat nr. 21 D, weer met de
benodigde aanpassingen door de leden in gebruik genomen.
Er kwam zelfs een 3e biljarttafel bij, welke onder bepaalde
voorwaarde(?) volgens mij geschonken werd door de werkgeefster,
toen van Bregman. In dit gebouw hebben we 25 jaar onze fijne
biljartsport kunnen beproeven, met wel enkele Ups en Downs in het
reilen en zeilen van de vereniging. Daarna zijn we verhuisd naar de
ruimte waar we nu zitten.
Hoe waren de consumptieprijzen in het begin en hoe hoog

(laag) was de contributie?
Nee, daar heb ik geen idee van, ik herinner me daar niets meer van.
Je hebt veel mensen zien komen en gaan. Wie is je het

meest bijgebleven?
Dat was ome Arie de Nijs. Deze man had wel iets. Hij kon zich op
een speciale manier uitdrukken, wat op mij toch wel indruk maakte.
Zelfs zijn lichaamstaal had iets en dat viel mij op. Ja, Arie de Nijs!
Hoe lang ben je officieel arbiter? Vind je het nog steeds

leuk?
Ik denk dat het ander jaar 30 jaar is voor het district en bijna 20 jaar
voor het gewest. Het gewestelijk arbitreren heeft voor mij niet zoveel
betekend. Er werd toen een cursus aangeboden en ik dacht dat is wel
handig voor de club, weet je wel! Ik was toen geslaagd en er waren
een paar interessante mannetjes, Tuyn, Dekker, Bregman en nog een
paar die aan mij vroegen een verhaaltje te vertellen over het
arbitreren. Ja, dan ben je net geslaagd en moest je alles uitleggen op
de vereniging, hoe alles werkte. Nou zei ik: “Ik wil het wel proberen,
maar je moet er niet te veel van voorstellen”. Jullie moeten dan maar
komen met vragen waar ik dan antwoord op kan geven. Nou, het is
uiteindelijk wel gelukt, denk ik. Ze keken toen schijnbaar hoog tegen
mij op. Dat is nu wel anders. Arbitreren vind ik nog steeds leuk,
hoewel ik het wel een beetje binnen de perken houd.Het mooiste
vond ik het arbitreren van het mastertoernooi met Hans Vulting en
Pieter Adrichem en de vele andere goede kaderspelers.
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Daar heb ik zo van genoten als arbiter. Mooie tijd!!!! Daar werd niet
alleen gebiljart, het was er ook gezellig!!!
Kan je een paar komische voorvallen vertellen?

Nee, niet iets bijzonders. Maar ik heb wel een komisch voorval van
korte tijd geleden. Ik was er zelf niet bij, maar leuk om te vertellen.
Je weet dat onze biljartballen warm gehouden worden in een speciaal
verwarmingskastje. Zo dachten ze bij biljartclub Velzen er ook een
goede oplossing voor te vinden. Voordat we gaan spelen doen we de
ballen even in de magnetron, zo stelde een lid voor. Nou bij de eerste
stoot viel de bal helemaal uit elkaar. Dat was zeer komisch.
Houdt je vrouw ook van biljarten?

Zelf houdt ze erg veel van sporten, het maakt niet uit wat.Daar steekt
ze veel tijd in. Het spelletje biljarten geeft ze niks om, maar ze laat
me wel vrij om te spelen. Af en toe komt ze nog wel in het
biljartgebouw, maar ze vindt die sigarettenrook zo verschrikkelijk.
Heb je wel eens een prijs gewonnen?

Ja, ik heb het Bregmantoernooi in 1987 gewonnen. Ook heb ik wel
veel keer in een finale gezeten, maar nooit ben ik eerste geworden. Ik
ben geen winner, eigenlijk net zo`n figuur als jou. Ik doe het voor het
spelletje. Het klinkt misschien gek, maar lekker spelen en een goede
serie, dan geniet ik al.
Je bent inmiddels al jaren met pensioen. Hoe breng je

tegenwoordig de dagen door?
Daar heb ik geen enkele moeite mee. Afgelopen zomer heb ik de
benedenkozijnen van mijn huis opgeknapt. (beetje achterstallig
onderhoud) Maandag hebben we de oppas en biljart ik s`middags,
dinsdagmiddag kleinkind van school halen, woensdagmiddag
biljarten (teams), donderdagochtend volleyballen en badminton.
Daar tussendoor met mooi weer fietsen we heel graag en besteden we
de nodige tijd aan onze kleinkinderen.
Wat is je volgende vakantiebestemming?

De eerstkomende vakantie is de wintervakantie in februari a.s. Die
staat al vast. Het heeft wel niets met biljarten uit te staan, maar vorig
jaar werd mijn vrouw 65 jaar. Ooit had mijn vrouw tussen neus en
lippen door wel eens gezegd: “Het zou wel leuk zijn om met de



40 jaar OBIS

Pagina 14

kinderen en kleinkinderen naar de wintersport te gaan”. Lekker in de
sneeuw. Wat de sneeuw betreft viel het wel een beetje tegen. Er was
geen sneeuw, wel hoog in de bergen natuurlijk. Met z`n 13nen waren
we in èèn appartement. Met kinderen en kleinkinderen was dat een
bijzondere vakantie. We hebben daarvan erg genoten. (Deze reis
kreeg mijn vrouw van mij en de kinderen aangeboden op haar 65e

verjaardag).
Wat zou je willen veranderen op biljartgebied?

Dat zou het roken zijn, het verbieden van roken. Daar kan ik me erg
aan ergeren. Vooral als er een peuk in een asbak ligt te smeulen.
Bah…
Wat zou je nog heel graag in vervulling zien gaan? Heb je

nog een wens?
Nou daar zit ik wel eens aan te denken.
Ik zou wel eens een balonvaart willen doen.
Dat lijkt mij geweldig…………………………!

Graag wil ik Ben bedanken voor de gezelligheid en zijn spontane
antwoorden en wens hem en zijn vrouw nog heel veel gezonde en
sportieve jaren toe.

Vriendelijke groet,
George Jacet.
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Geachte leden,

Zoals U inmiddels wel weet bestaat onze biljartvereniging

op 8 januari 2004, 40 jaar

Daarom bent U en Uw partner uitgenodigd om op onze

receptie- of op de feestavond. aanwezig te zijn

Een persoonlijke uitnodiging heeft U bij

het ter perse gaan van dit clubblad,

inmiddels al ontvangen. Hebt U nog geen

uitnodiging ontvangen, neemt U dan

even contact op met George Jacet.

De receptie is op zaterdag 10 januari 2004 van 14.00 tot

17.00 uur en wordt gehouden in ons clubgebouw.

De feestavond is op zaterdag 17 januari 2004 en wordt

gehouden in Café Restaurant Nijman, Kerkweg 43 in

Heemskerk en begint om 20.30 uur

Wij zullen het zeer op prijs stellen U en Uw partner op de

receptie- of op de feestavond te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, Het bestuur.
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Verslag Linda Mans 7e klasse libre.

Myriam en ik hoorden van
Leon dat we mee mochten doen
aan, het districts finalen 7de
klasse.
Het was bij Onder Ons.
Een paar dagen later belden
Rene’ Verkaik ons op en zij op
welken datum het was.
Het was op 13 en 14 Sertember
op Zaterdagb en Zondag.

JA en eindelijk was het zo ver.
Ik werd opgehaald door Rene’,meneer keus was er al toen de deur
nog dicht zat, hij kon niet wachten en hij wilden niet te laat komen
Dus hij ging maar weer naar huis.Toen kwam Gerrit en Cor eraa en
Rene’ en ik. Even later kwamen de anderen en Myriam ook, ik en
Myriam en een meisje van Onder Ons gingen samen inspelen.
In totaal waren we met ze 6en.
Toen kwam tog meneer Keus eraan en ging zitten.Toen begon het.
Rene’ heten ons welkom en zij waar we moesten spelen.
Als eerst moest ik tegen Michael Kops.
Die had ik gewonnen met 20 punten en hij had er maar 2 in 32
beurten dus ik stond eerste.
De tweede partij moest ik tegen Crista Spanjaard die had ik
gewonnen maar het al moeilijker ik was uit in 53 beurten en 20 puten
zij had er 7. En ik was nog steeds eerste.
Toen moest meneer Keus weer weg want zij kleinzoon moest gaan
voetballen.
De derde en laatste partij moest ik tegen Myriam Kranendonk me
vriendin dus. We moesten best wel lachen mat elkaar maar Leon
hield goed toezicht.
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Deze had ik ook weer gewonnen met 50 beurten en 20 punten
hoeveel Myriam er had weet ik niet meer. Maar ik stond nog steeds
eerste.Dus voor Zaterdag was het voorbij.
Ik was er na wal erg nerveus maar ik rustig slapen.
Toen was het weer Zondag ik was ongeveer om 10 a 10.30 wakker er
stonden verse broodjes klaar zoals elke Zondag.
Toen ging ik me aankleden. Ik kon niet wachten tot we weg gingen.
Eindelijk was het 12 uur we gingen dus weg. Weer was ik er als
eerste, ik kon dus lekker inspelen.
Toen kwamen we weer op de zelfde volgorde.
En weer gingen Myriam en ik en het meisje van Onder Ons samen
inspelen.
Rene’ begon weer met een toespraakje en we begonnen.
De vierde partij moest ik tegen Marvin Kops. Het was een moeilijke
partij. Maar ik had hem wel gewonne met 57 beurten en 20 punten
en Marvin had er 17. Ik stond nog steeds eerste.
De laatste partij moest ik tegen Brian Kops helaas had ik die verloren
met 41 beurten en ik had er 16 punten en hij 20.
Dus het was erg spannent want als Micheal Kops zou winne zou hij
eerste staan maar gelukkig won Marvin Kops van zijn neef.
Eindelijkk was de uitslag er ik stond eerste Micheal Kops tweede
Brian Kops derde Myriam vierde Christa Spanjaard was vijfde en
Marvin Kops was helaas zesde.
Toen kregen we de prijzen ik kreeg een mooien beker en een sleutel
hanger en een paar snoepjes, en ik mag naar het gewest en dat is
weer bij Onder Ons.
Dat is op het tweede wikant van October en ik kreeg ook nog een
mildalje.
Ik wil de club bedanken voor de bioscoopbon.
En hoop dat er ieman d komt kijken.

Linda Mans
Kan dit?
Een tandarts die zijn kroon op zijn werk zet.
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de finale (door Meriam Kranendonk)

Ik en linda mochten meedoen aan de 7de klasse districte finale.
Het was bij onderons en het was heel leuk om mee te doen.
Het was op 14 en 13 september op zaterdag en zondag.
En meneer keus was er al maar de deur zat nog dicht.
En later in de middag had hij mij op gebeld hoe laat het nou wel
begon.
En ik vertelde dat het om 12 uur begon en we moesten samen wel
lachen.
Want hij stond er al om half 11.dus was wel lachen.
En toen hjet begon moest ik de eerste partij tegen marvin spelen en ik
had van hem gewonnen.en de tweede partij moest ik tegen micheal
en daar heb ik van verloren.en de derde partij moest ik tegen linda en
daar had ik ook van verloren dat was wel jammer dat ik er maar 1
had gewonnen.
de 2de dag had ik er ook maar een gewonnen jammer genoeg.
maar de prijsuitrijking was heel leuk en ik stond vierde en ik heb een
helle mooie beker gewonnen.En ik kon ook nog een andere beker
krijgen omdat de meeste kinderen de beker al hadden die had
gewonnen dus ik kon ook nog een andere beker krijgen.maar dat heb
ik niet gedaan.omdat ik deze ook leuk vond en ik had die beker nog
niet.
en ik ben wel blij dat ik vierde ben geworden.
want ik heb een beker gewonnen en ik mocht een sleutel hanger
uitzoeken en ik had nog wat snepjes gewonnen.
de lijst van de spelers:
1. linda mans
2. micheal kops
3. brian kops
4. myriam kranendonk
5. christa spanjaard
6. marvin kops
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marvin was jammer genoeg laatste.
maar ik vond het hartstikke gezellig en leuk om mee te doen met de
districte finale.En linda die gaat door naar het gewest en ik heb ook
een grote kans dat ik naar het gewest ga.Ik vind het wel hartstikke
leuk als ik naar het gewest toe mag.

groerjes myriam kranendonk
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Districtsfinale 6e klasse

libre jeugd

27 en 28 september 2003

Het begon allemaal om 8 uur s’ochtens van de dag 28 september.
Ik kwam me bed uit en ging naar beneden. Ik stond stijf van de
zenuwen. Ik zette als eerste Andre Hazes op met de vlieger.
Ik rij naar obis samen met mijn vader en ik kom daar om half 11 aan
het begon pas om 11 uur. Ik was niet de eerste speler die er was Jens
Castricum was er ook al. Om kwart voor 11 begon het al aardig druk
te worden maar een van de arbiters was iets later dus we begonnen
om 5 over elf. De eerste wedstrijd moest ik tegen Anita Nijhuis en
die verloor ik met 24 caramboles in 37 beurten. Dat was geen goed
begin. De tweede partij was tegen Paul Wezepoel en die won ik in 29
beurten. Dat was me eerste overwinning van die dag. Nog twee
wedstrijden tegaan die dag. De volgende partij was tegen jens
Castricum en die won ik ook in 38 beurten.
De laatste van die dag was tegen Yoni van Duivenvoorde. Yoni is
een goeie speler en het is moeilijk om tegen haar te spelen maar toch
won ik het in 32 beurten.

De dag daarop moest ik weer aan de gang. Ik moest als eerste tegen
Remco mans. Remco is nieuw bij onze club en ik had nog nooit
tegen hem gespeelt, dus het was moeilijk maar ik won het toch in 27
beurten. Ik moest nog een partij spelen want ik had nog geen
rustronde gehad en die kreeg ik de laatste ronde. Ik moest tegen
Patrick Verduin hij was ook moeilijk want hij wordt echt elke dag
een stuk beter maar ik won het wel in 39 beurten. Ik had alleen een
tehoog moyenne om naar het gewest te mogen maar ik was wel
gepromoveerd en dat vond ik toch goed nu wil ik nog een paar
mensen bedanken als eerst Leon Wezepoel om dat hij dit toernooi
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heel goed geregeld had en hij was een goeie wedstrijdleider en
natuurlijk onze Jan de wildt omdat hij me goed had getraind en
gesteund en dat deed Jan keus ook en ook de andere spelers voor
sportief gedrag

eindstand :
plts Naam Part. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S.

1 Jeroen Stoops 6 10 174 202 0.86 6

2 Yoni van Duivenvoorde 6 8 159 244 0,65 9

3 Anita Nijhuis 6 7 172 248 0,69 6

4 Jens Castrcum 6 6 147 257 0,57 5

5 Remco Mans 6 5 150 215 0,69 8

6 Patrick Verduin 6 4 154 287 0,53 5

7 Paul Wezepoel 6 2 127 233 0,54 7

Hoogste serie, Yoni van Duivenvoorde: 9 Èèn na hoogste serie, Remco
Mans : 8

De 6e klasse kampioen

De groetjes Jeroen Stoops
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SINTERKLAASFEEST ONDER
DE PARTY-TENTEN

Als er op 6 september een sinterklaasfeest
gevierd moet worden, mag je in alle redelijkheid
afvragen welke rare mensen dat nu doen.
Wel ik kan u vertellen dat het de biljartleden
van de dinsdagavond waren. Zij hadden een
aantal jaren de centjes opgespaard om op deze
manier eens goed te kunnen uitpakken. Met de
echtgenoten en nog wat opgeschoten jonge lui
werd er om 19.00 uur gestart met het grote
barbequefeest.
We werden hartelijk ontvangen in het riante
verblijf van een van de leden en met een kopje

koffie onder een van de uitgezette parasols nedergezet. Een lekkere
Koelman-bol bij de koffie, en voor dat je er erg in had was de avond
onderweg. Natuurlijk waren de Koelman-bollen niet het hoogtepunt
van de avond, er waren namelijk twee tweeling-bolletjes die eerst aan
de aanwezige leden van de avond werden geshowd. Wat een
geweldig rijkdom is het als je de trotse vader of moeder bent van
zo`n duo.

De vele gesprekken en het geweldige optreden van een conferencier
( zonder baard trouwens ) zorgden ervoor dat niemand zich hoefde te
vervelen.. Het verbaasde mij trouwens dat de meeste leden na de
Heemskerkse feestweek nog trek hadden in bier en eten. Maar je
stond er versteld van wat er allemaal opgediend werd. Ik had het
gevoel dat ik op een feest terecht was gekomen waar ongeveer 100
mensen waren uitgenodigd. Wat een inspanning moet dat geweest
zijn om dit allemaal voor te bereiden. En wat zag het er allemaal
prachtig uit.
De tuin was versierd met gekleurde lampen en overal stonden
kaarsjes en vuurpotten te branden die zorgden voor een gezellig
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sfeer. Aan het vele werk wat er verricht was en de gecreëerde sfeer
kon het dus niet liggen, de leden moesten de rest zelf doen.

Dus ik wil geen gezeik in mijn tuin had het betreffende OBIS“lid”
gezegd, en dat was er dus ook niet, er was een afvoergoot van plus
minus 20 meter aangelegd dwars door de coniferenhaag heen richting
politie bureau. Hij vond dat er daar toch dingen gebeurde waar een
luchtje aan kon zitten.

Nu als nieuweling van de dinsdagavond was ik benieuw of de
deelnemers van deze avond de gezelligheid konden brengen die er
van verwacht werd. Er was namelijk overal aan gedacht en er ontbrak
ons aan niks. Ongelooflijk wat een feest alles was perfect
georganiseerd, niet één biertje was er te koop en niet een stukje vlees
was aangebrand.

Ik denk dan ook dat ik met een
gerust hart kan zeggen dat het
een zeer geslaagde avond was.
Ook denk ik dat ik namens
iedereen kan zeggen dat we
kunnen terug kijken op een
zeer geslaagd
Sinterklaasfeest.
Ik wil daarom nogmaals
eenieder die zich heeft ingezet
om deze avond te organiseren,
bedanken voor hun zeer goede
zorgen.
HET WAS GRANDIOOS.

Een zeer tevreden bezoeker van deze avond.

Kan dit? Een chauffeur die op een collectebus zit.
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Banc Koelman

Onze redacteur, George Jacet, heeft mij onlangs gevraagd of ik iets
in het clubblad zou willen schrijven over mijn tijd bij OBIS.
Ik wil hem niet teleurstellen en doe het graag en met veel plezier.
Hier is mijn relaas:……
Het is inderdaad lang geleden dat ik begonnen ben met de
biljartsport. 40 Jaar is niet niks. Ik werkte toentertijd aan de
Bachstraat bij Rika Koper en daar kwam Jaap Bregman ook te
werken. Jaap z`n vader had toen een biljart thuis staan in Burgerbrug
en Jaap was toen al gek van het spelletje biljart. Eigenlijk is het door
Jaap gekomen dat ik ben gaan biljarten. Ik weet nog goed dat Jaap
begon over het oprichten van een biljartvereniging en dat leek mij
ook wel wat.
Via de jeugdraad of zoiets, wisten we een zaaltje te bemachtigen, dat
werd de Magneet, waar nu de brandweer zit. Het was een kleine zaal.
We waren toen met ong. 8 man, o.a. Zonneberg, Kranendonk,
Klingeler, Arts, Numan iets later en Hollenberg denk ik. Het
oprichten van een biljartvereniging werd toen in samenwerking met
deze mensen gedaan. Op een regenachtige dag zijn we naar Boesada
gegaan in Wijk aan Zee en daar is de jeugdclub de Magneet ontstaan.
Ik heb niet zo lang op de Magneet gezeten, want ik moest het
vaderland gaan verdedigen. Toen ik terug kwam van de vaderlandse
verdediging werd er een seniorenvereniging opgericht waar ik
natuurlijk ook weer bij zat. Dit gebeurde met een x-aantal leden,
want zonder leden kun je geen vereniging oprichten natuurlijk.
Daarbij waren aanwezig de vader van Gerard van Stenis, Jan

Mijn 40 jaar bij OBIS
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Schouten, Joop Schouws, Ben Looyenga en z`n broer Joop die toen
ook jeugdleider was, Jaap Bregman natuurlijk, Keizer en later Jan
Daas en Gerard van Stenis. Inmiddels waren er ook nog een paar
jeugdleden bijgekomen. Om ze allemaal op te noemen is een beetje
veel denk ik. Later kwam er ook nog een familielid op de club, mijn
broertje Willem. Ik denk een jaar of 3 à 4 later.
Als je wilde biljarten moest je ook les nemen zei men toen. Ik had
daar een hekel aan en dat lessen was dus niet zo erg aan mij besteed.
Er zijn wel bepaalde ballen die ik van Jaap Bregman geleerd had,
want Jaap was best wel een goede leermeester. Hij kon wel eens
lastig wezen en op z`n tijd ook heel vriendelijk! Ik heb ook wel eens
van Jaap z`n vader les gehad, dat was een gigantische kunststoter.
Die kon een kunstballetje in èèn hoek stoten. De bal vloog over de
band heen en over een band terug op een kunstige manier. Hij kon
bijvoorbeeld een 8-bander maken in een hoekje op het biljart. Het
was een parmantig mannetje, heel aardig en kon heel goed biljarten.
We hebben nog `n keer voor bij ons thuis op zolder een biljartje
gekocht bij Jan Hendrik de Bruin in de Spoorstraat, ik geloof 70 bij
140 cm en voor 198 gulden (met leiplaat). Dat was op `n end
biljarten met de hele buurt, het leek wel een kroeg. We hadden korte
keutjes nodig, want de schoorsteen stond in de weg. Als John van
Duivenvoorde toentertijd tijdens een wedstrijd een slechte bal
maakte, dan sloeg hij zo een keu stuk. Die keu brak b.v. voor het
topend, dan nam ik die keu mee naar huis en maakte ik er een mooi
kort keutje van. Ik deed dan een beetje lood achterin en kon hem
mooi gebruiken. Diezelfde John van Duivenvoorde heeft geloof ik
wel 4 of 5 keus zo aan flinters geslagen. Dan miste hij een bal en dan
was het weer raak. Weer een korte keu voor mij!
Wat het biljarten betreft is de sfeer en de gezelligheid een van de
voornaamste redenen waarom ik zo lang op het biljarten gebleven
ben. Al zal ik een avond niet hoeven spelen, zou mij dat een worst
wezen, als ik het maar gezellig heb. Gezelligheid is numero 1 !!
Ik kom niet voor inspanning, maar voor ontspanning. Er zijn er ook
die er anders over denken. Dat is dan hun zaak. Stil hoeft het voor
mij niet te zijn, ik hou van reuring in de tent.
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Mijn vrouw houdt wel van biljarten, maar dan thuis. Ze is wel
genegen te komen, maar ze loopt er niet warm voor. Als er iets
gedaan moet worden in het clubgebouw b.v. de kaartavond, dan is ze
wel van de partij. Als ik in een finale zit komt ze soms en als ze niet
komt is het ook goed. Vroeger was het echt een mannenclub. Met
sinterklaasavond mochten de vrouwen nooit mee. Dan praat ik over
de tijd van Jaap v.d. Kolk, Ton v.d. Kolk en Joop den Boot
natuurlijk. De andere avonden hadden wel de vrouwen erbij, maar
wij wilden dat niet. Later is dat veranderd en dat is toch wel goed
bevallen. Ik heb van Ria altijd de vrijheid gehad en dan zei ik tegen
Ria: “Ik kom vroeg thuis vanavond”. Dan bedoelde ik ook vroeg,
maar wel de andere dag pas. En dan zei ze: “Zeg dan niks!”.
Heel gek, want als ik dan echt een keer vroeg thuis was zei ze: “Ben
je er nou al!”.
Ik heb in mijn lange biljarttijd verschillende keren in finales gezeten.
`n Keer in een finale 5e kl. libre was ik de gedoodverfde winnaar,
maar ik kreeg klop van de allerslechtste speler, dat was een
groenteboer uit Alkmaar. Daar kreeg ik allemachtig van op mijn
sodemieter. Dus Banc kon het vergeten. Toen werd ouwe Melis uit
Alkmaar kampioen. De man was heel blij en ik ook.
In een finale 4e kl hebben we wel met 3 man van de vereniging in
gezeten. Henk Lammers, Willem en mijn persoontje dan. Dat werd
verspeeld aan de Bierkade in Alkmaar, bij Venneker. Daar zijn we
z`n beetje 3 weken naar toe gereden, want daar stond maar èèn biljart
voor de voorwedstrijden en de finale. Maar wel heel gezellig daar.
Als je daar aankwam dan werd er gevraagd: “Wie gaat er tellen?”. Ik
zei de Waard. De heer Venneker zelf. Dan telde hij van achter de tap:
1…..2…Noteren: “spannetje”. Of noteren een “halve rijer”. Dus ik
zeg, “mag ik effe weten wat een hele rijer is?” Hij zei, een hele rijer
is 14. Ik had er dus 7!
Ik werd toen laatste en kreeg als prijs een tulband, een koekje van
eigen deeg. Ik zat toen zelf alle dagen al in het brood.
Wedstrijdleider ben ik eigelijk al vanaf het begin. Bij de jeugd heb ik
wel eens wat gedaan als Joop Looyenga niet kon. Met grote
toernooien deden Joop en ik het wel samen. Later hadden wij ook
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districtswedstrijden kader, dat was in het gebouw ernaast. Daar deed
o.a. die kaasboer Dekker de vice-voorzitter, en iemand van een
schoonmaakbedrijf mee, ik kan even niet op zijn naam komen. Er
werd toen geen alcoholische dranken geschonken. Die kaderspelers
gingen in hun pauzeronde in de middag of avond hup even naar Dam
toe. De heren kwamen dan licht slingerend weer binnen. De biljarts
deugden niet, de ballen waren niet goed zeiden ze dan. Dat gaf wel
wat hilariteit. Soms werd er ontheffing aangevraagd voor een groot
toernooi en die kregen we dan ook wel. We betaalden toen 5 of 6
dubbeltjes voor een flesje. Dat waren andere tijden.
Ja, wedstrijdleider ben ik al heel lang, totdat Henk Lammers kwam
en die kreeg al heel gauw die hoofdwedstrijdleiderstas van mij. Een
mooi kadootje. Je had er toetertijd wel schik in, maar het moet je ook
wel liggen. Soms was je een hele week in touw en werd het zo 1 uur
s’nachts. De wekker ging weer af om 5 uur in de ochtend. Toen was
je nog jong en kon je de hele wereld aan, dat is nu wel anders.
Jaren terug was er een man op onze club die Keizer heette, dat was
nog in het oude gebouw. Ik denk dat hij niet in het nieuwe gebouw
geweest is en hij werkte bij de gemeente. Die man kon zo een
scheefte geven aan een bal, dat was werkelijk gigantisch mooi om
naar te kijken. Dat heeft op mij veel indruk gemaakt. Dat blijft je
zomaar bij. Hij kwam uit de noord vandaan, Friesland of Groningen,
denk ik. Die man kon balletjes stoten, zo rustig en dan kwam die
scheefte er uit……niet normaal, maar hij kon ook soms rammen.
De Knock-outtoernooien vond ik altijd heel gezellig, heel prachtig,
tot voor een paar jaar terug, toen vond ik er geen zak meer aan. De
sfeer eromheen was eigenlijk heel tam. Een aantal jaren geleden,
vond ik wel heel mooi. Toen zaten er 3 Mollen in het toernooi en die
heb ik toen alle 3 opgevreten. Toen ik tegen de oudste Mol moest, (ik
had vergeten klemmen te zetten), ging ineens de telefoon. Opa Mol,
je bent weer opa geworden. De hele tent lag gelijk stil en een rondje
daar kon Opa Mol niet meer onderuit. Mijn hele familie was
aanwezig, o.a. Ria, mijn schoonzoon en onze dochter, en mijn zoon.
Prachtig was dat, ik heb het er nog wel eens over.
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Vroeger ging je heel vroeg naar de vereniging en weer vroeg terug,
als je begrijpt wat ik bedoel! Het werd soms wel eens heel vroeg. Als
je onze Willem had en Japie Aardenburg, die gingen om een uur of
half twee nog even naar Hoeve Adrichem. Die waren dan 3 uur of
half 4 thuis. Ik woonde vlak bij Hoeve Adrichem, maar ik ging nooit
mee. Ik was er al eens eerder geweest, dan wist ik het al!
Ik herinner me nog die keer dat ik zo van de vereniging naar mijn
werk ging. Het regende gelukkig hard en het was koud, kwam ik een
beetje van bij. Ik moet er nou niet meer aan denken. Wel een
prachtige tijd.
Een aparte ervaring was altijd, als ik mij inschreef voor
voorwedstrijden, dan schreef ik er altijd bij “geen vervoer”!
Evengoed moest ik altijd naar Heerhugowaard. Ik heb die man nooit
begrepen die dat regelde. Tot ik een keer thuis mocht spelen, samen
met Henk Zonneveld. Ik denk voorwedstrijden 4e klasse, ik moest er
60 maken, denk ik. Nee, het was toen nog 50 geloof ik. Ik kom tegen
Henk Zonneveld te spelen. Ik had aan het eind 6 caramboles en Henk
was in 11 beurten uit, dat kreng. Henk heeft daarna helemaal geen
deuk meer gemaakt.. Het was wel een gezellige kerel. Het slot van
het liedje was dat Henk niet geplaatst was en Banc wel.
Ik ben een keer met mijn vriend en Jaap Bregman, met z`n drieën op
vakantie geweest in Antwerpen. Toen gingen we naar hotel
Biljartpaleis. Ik denk dat er zo een beetje 45 biljarts stonden. Toen
zijn we op een grote matchtafel gaan spelen. Prachtig was dat. Ik ben
er later nog eens geweest met mijn gezin. Onder dat centrum was
een dancing gekomen en het leek net of Jantje Wouters daar aan de
deur stond als uitsmijter. Daar hebben we heel veel lol om gehad.
Ik ben ook veel met Jaap Bregman mee geweest naar wedstrijden. In
Amsterdam en bij Brinkman in Haarlem o.a., dat was ook een
gigantische tent. Leuk om meegemaakt te hebben. Zelf heb ik wel eens in
Alkmaar gespeeld aan de Gedempte Nieuwe Sloot. De naam weet ik niet
meer, maar dat was een hele chique tent. Vergeet je ook niet meer.
Ik ben almost met VUT, dat duurt niet zo lang meer. Ik ben op het ogenblik
een beetje aan het afbouwen. Mijn weekend nu begint op donderdagmiddag
en `s maandags werk ik niet, want dan moet ik wassen. Dinsdag en de 2
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dagen erna werk ik weer zo`n uurtje of 3 – 4 en dat gaat zo door tot februari
2004. Dan stop ik……….
Ik denk dat ik, als ik in de VUT ben, mij niet zal vervelen. Ik heb een oude
gokautomaat staan waar nog het een en ander aan moet gebeuren. Daarbij
heb ik een hele oude DKW van `70, de voorloper van auto UNION (3
versnellings en klokgaaf) en een oude Solex (die beide wel rijden) in de
garage staan en op een goede opknapbeurt staan te wachten. Ik hou ook erg
veel van de tuinieren.
Gelukkig ben ik nu gezond en hoop het straks in de VUT ook zo te houden.
Het gaat volgens mij wel goed met de vereniging. En ik denk dat als er
meer leden op de club komen, des te meer zijkers je hebt.
Ja, daar kan je natuurlijk niets aan doen. Bepaalde mensen op de vereniging
zijn mijn vrienden en die zoek ik zelf wel uit. Je kan eenmaal niet met
iedereen vriend zijn.

Wat biljarten betreft zou ik hopen dat mijn trekstoten wat beter zou kunnen.
Aan lange trekstoten heb ik een grote hekel.
Tot slot heb ik de wens dat ze van Banc z`n keu afblijven, want mijn keu is
geen publieke vrouw. Dit wil ik nog even opmerken en voor de rest hoop ik
nog jaren lekker te biljarten, in goede gezondheid.
Ik ben blij met OBIS en als ik OBIS een cijfer zou moeten geven is dat
gewoon een 10………… !!

P.S.
Op de volgende pagina`s ziet u de voor- en binnenkant van een map
die ik kreeg aangeboden als aandenken vanwege mijn
wedstrijdleiderschap van dat kadertoernooi.

Het is met een kleurpotlood getekend door de vader van Gerard van
Stenis, die toen voorzitter was van OBIS .

Banc Koelman
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Beste 12 toernooi 2003
Maandagavond 6 september ’03 begon het toernooi voor de 2e keer
met 12 man.
Ik begon al goed door me te verslapen.
De eerste partij moest ik tegen Jaap Ripke. Deze vertelde mij de
avond ervoor dat hij al weken zijn vorm kwijt was. Lekker dat je
hem uitgerekend tegen mij terug moest vinden Jaap!
Ondanks de verliespartij had ik wel best gespeeld; 25 car. in 9
beurten.
Daar ik nog in het kleine spel zat van Jaap, was ik tegen Henk Palm
kansloos. Ik tuimelde van eerste naar de vijfde plaats.
Woensdagavond moest ik tegen de twee koplopers Willem van
Tunen en Willem Koelman. Deze beide partijen won ik, dat bracht
mij op de tweede plaats achter Henk Palm.
Donderdagavond begon de avond tegen Henk Lammers. Henk zat
niet lekker in het toernooi, dus deze werd door mij vrij eenvoudig
gewonnen. De partij tegen Ger Bruins maakt ik in 18 beurten uit.
Omdat Henk Palm zijn partijen verloor en remise speelde stond ik
weer op de eerste plaats.
Zaterdagavond begon ik tegen Kabouter Kwebbel, Bank Koelman.
Als hij net zo biljartte als dat hij lulde dan had hij absoluut eerste
geworden.. Deze partij won ik doordat Bank meer interesse in mijn
sigaren had dan in het biljarten. De volgende partij was tegen Henk
Welboren sr. Bij winst was ik zeker van mijn eerste titel. Helaas
dacht Henk daar anders over, hij ging als een raket van start met 11
car.van acquit af. Hij was dan ook in 18 beurten uit. Het was voor de
spanning in het toernooi wel goed.
Zo begon de Zondag erg spannend. R. de Ruijter 14 punten, Jaap
Ripke 14 punten, Henk Palm 13 punten en Willem van Tunen 12
punten. Deze laatste twee moesten tegen elkaar, dus in theorie kon
Willem ook nog kampioen worden. Hij deed wat hij moest doen en
won de partij.
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De finaleronde hoefde ik ALLEEN MAAR TE WINNEN om
kampioen te worden.
Gelukkig had vriend Arnon Mantel in de teamwedstrijden zichzelf zo
uitgesloofd dat hij er 16 car. meer moest maken dan hij gewend was.
Dit bleek ook nu weer een haalbare kaart. Na een wat matige start
wist ik de partij in de 18e beurt uit te maken. En zo werd ik, Ron de
Ruijter, dus kampioen. Hierbij wil ik eenieder die dit toernooi heeft
mogelijk gemaakt bedanken. Dit doe ik niet zo uitgebreid als Bank
dit Zondag deed, want dan zou ik het hele clubblad vullen.

De einduitslag:
Plts. Naam. Pnt. Moy. Plts. Naam Pnt. Moy.

1 R.de Ruijter 16 1,50 7 B. Lammers 11 1,67
2 J. Ripke 15 7,65 8 W. Koelman 10 2,57
3 W. v. Tunen 14 2,23 9 H. Welboren sr. 8 1,54
4 H. Palm 13 1,85 10 G. Bruins 8 1,14
5 S. Jorritsma 12 1,22 11 A. Mantel 7 2,21
6 H. Lammers 12 2,72 12 B. Koelman 6 1,61

De laatste en de eerste plaats

Banc Koelman en Ron de Ruijter
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Jj jk
John Ron Fotocollage beste 12

2003

Ron

Wim

De wedstrijdleider John Banc
omkopen met een
potje bier……..

Dat heeft geen
enkele zin……..

Daar weet
Banc Koelman
inmiddels
alles van!

Groeten, Ron de Ruijter
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EEEen compliment,

Kort geleden ging ik, ondergetekende, met mijn vrouw en zoon per
auto naar het zuiden des lands. Ik had voor onderweg het clubblad
(augustus '03) van OBIS. meegenomen.
Als mijn biljartvriend Freek Kras, lid van OBIS., het blad uit heeft,
geeft ie het namelijk aan mij.
Mijn zoon bestuurde de auto, dus kon ik onderweg mooi het blad
lezen.
Op pagina 39 e.v. las ik een prachtig verhaal van de hand van
mw. Ria Jacet.
Eerst had ik het al rustig doorgelezen en zei daarna tegen mijn
zoon:"André, blijf rustig doorrijden; ik zal je een mooi verhaal
voorlezen". Dus liet ik het hele verhaal de revue passeren. Ik kon mij
er volledig in vinden, hoewel George, de wederhelft van Ria, heel
wat verder is gevorderd op de computer dan ik.
Mijn zoon, voor wie op elk gebied de computer geen geheimen kent,
heeft zich achter het stuur rot gelachen. Ook mijn vrouw en ikzelf
kregen buikpijn van de lach.
Nogmaals, het hele verhaal is zowel qua inhoud als schrijftrant,
prachtig beschreven en daar hebben wij op de lange autorit van
genoten.
Overigens nog een tweede compliment voor het clubblad in zijn
geheel, met name de opgesmukte stijl met heel fraaie kleurenfoto's.
Beste leden van OBIS., wees zuinig op dit soort mensen.

Frans Kunst
B.V.Velsen

Kan dit ? Sinaasappelen beroven van hun persvrijheid.
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O
Onlangs stond ik een partij te arbitreren op de woensdagavond.
Na een aantal caramboles geteld te hebben, kwam de speelbal vast te
liggen aan een andere bal, en annonceerde ik “vast”.
De speler kon daarna een kopstoot maken of van acquit of van de
losse spelen. Maar eerst legde hij voorzichtig zijn hand op het biljart
om te kijken of de speelbal wel werkelijk vast lag. Hij ziet nu dat de
ballen vrij zijn komen te liggen en zegt: “ze liggen los hoor!”en
vraagt mij om nogmaals te kijken. Ik moet hem op dat moment
aftellen wegens indirect touchè, welke beslissing onterecht lijkt,
omdat de speler duidelijk liet blijken zich bewust te zijn van de
situatie en voorzichtig zijn hand op het biljart legde.
Toch heb ik een correcte beslissing genomen.
Naar het oordeel van mij, was hier van opzet sprake, ondanks de in
acht genomen voorzichtigheid.
De speler wachtte immers met het uitvoeren van de stoot en vroeg
zelfs of ik mijn annonce vast in heroverweging wilde nemen.
Dan moet er volgens elke weldenkende arbiter van opzet sprake zijn.
Spelers (en arbiters!) dienen beslist te weten, dat de biljarttafel niet
mag worden aangeraakt als er sprake kan zijn van vastliggende
ballen. Doet de speler dat toch, dan moet hij rekening houden met het
maken van de fout “indirect touchè” !
In het hierboven beschreven geval maakte de speler een grapje. De
ballen lagen nog steeds vast toen hij zei dat ze los lagen, zodat er
gewoon doorgespeeld kon worden. Grappen op de woensdagavond
zijn zo af en toe toegestaan……………..!
Een waarschuwing in deze is dat u ten alle tijden van het biljart moet
afblijven als u de annonce “vast”in twijfel trekt.
U bent gewaarschuwd!
George.
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Verslag districtsfinale
3 banden klein 2e klasse.

Met veel vertrouwen op een goede afloop toog ik op woensdag 24
september naar de Viaanse Molen om mee te doen aan de finale van
bovengenoemde klasse.
Eerst nog even de reserve ophalen (Jos Limmen) en dan stoten maar.
De eerste partij moest ik tegen Peter Haanraads, waar ik in het begin
toch wel enige moeite mee had .Maar na een eindsprintje van mijn
zijde kon ik toch de twee punten in de knip doen.
De gebroeders Levering wonnen ook hun partijen, en Theo Zentveld
had totaal geen moeite om zijn partij winnend af te sluiten.
De tweede partij moest ik tegen Piet Tuynman, die ik net als in de
eerste ronde in 46 beurten won. Ook de andere winnaars van de
eerste ronde wisten hun partijen te winnen, zodat er dus na twee
partijen al een afscheiding was .
De tweede avond moest ik aantreden tegen Piet van Alphen, die
geheel niet aan de verwachtingen kon voldoen,(was als eerste
geplaatst, maar had na drie partijen het slechtste gemiddelde) die ik
opvrat met hem maar met 14 caramboles achterlatend. De gebroeders
Levering verloren allebei hun partij en alleen Theo Zentveld wist te
winnen. De vierde ronde bracht mij tegen Frans van Dorp, die er
helaas ook geen kaas had van gegeten dit weekeinde .
Ik bond hem aan de zegekar in 39 beurten, hem met 16 achterlatend.
Toppartij van deze avond was de titanenstrijd van de gebroeders
Levering( ze biljarten samen denk 50 jaar , maar hebben nog nooit
een potje tegen elkaar gespeeld). Bij een zeer gelijk opgaande strijd
won Henk L. in maar liefst 71 beurten van Jan. Dus moeten we maar
blij zijn dat ze nog nooit eerder tegen elkaar gespeeld hebben. Ook
Theo won zijn potje weer , dus na 4 ronden twee man aan kop met 8
punten eentje met 6 , drie met twee punten en twee man met de
hatelijke nul.
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Op zaterdag moest ik aantreden tegen Jan levering, die ik wederom
in 46 beurten won. Tot mijn grote blijdschap zag ik dat Piet
Tuynman met een slotserie van drie(waarvan de laatste een echte
kunststoter )Theo Zentveld op een nederlaag trakteerde.
Omdat mijn gemiddelde veel beter was wist ik dat ik nog een partij
moest winnen om kampioen te worden.
Die zesde partij moest ik tegen Henk Levering, waar ik in het begin
bij wegvloog. Maar naar de partij vorderde kon ik er opeens niets
meer van, en Henk sprokkelde zijn puntjes wel bij elkaar.Op een
gegeven ogenblijk stond het 24-21 voor Henk en kon hij aanleggen
voor de match, maar tot mijn opluchting ketste hij. Na nog een paar
missers tikte ik hem toch uit in 44 beurten, en kon good-old Henk
geen remise maken (hij mistte de nastoot). Theo Zentveld had toch
nog zijn laatste kans gegrepen om in 29!!!! beurten te winnen van
Jan L.
Nu was er toch nog een echte finale partij , met die verstande dat
Theo van mij moest winnen en ik niet meer dan 14 caramboles
mocht hebben. Maar van quitte af aan raasde ik als een wervelwind
over het biljart, wat resulteerde dat ik in 13 beurten al op 19 stond,
dus de buit was binnen. Met nog een paar missertjes erbij maakte ik
in de 32e beurt een einde aan Theo zijn martelgang (hij had er maar
13), en kon dus de champagne open.Ik was voor het eerst
kampioen,14 punten met een gemiddelde van 0.575 en promotie naar
de 1e klasse.
Voor de volledige stand verwijs ik naar het eind van dit verslag.

Met de prijsuitreiking werd ik dus gevraagd om mee te doen met het
Gewest, waar ik al jaren van droom. En tot mijn stomme verbazing
hoor ik de datum 1 november , die ook in dat weekeind valt.
NNNNNeeeeee he die datum kan ik beslist niet, (is al een maand of 8
besproken), dus als ik echtscheiding wil moet ik 1 november gaan
biljarten. Dus gedesillusioneerd zei ik zachtjes NEE Rob( Koning)
dat meen je niet, ik kan niet.
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Nummer twee wilde niet , drie kon ook niet, dus Peter Haanraads
mag ons Gewest vertegenwoordigen in Schagen in het weekend van
1 November.Langs deze weg veel succes Peter.
Nou ik krijg lamme vingertjes, en mijn spellingcontrole doet het niet,
dus ik kap er mee.
Rest mij nog om iedereeen te bedanken , van wedstrijdleiding tot
arbiters tot de familie Ochque (meid wat zijn je ballen gehakt lekker)
en stichting SBBA, die ons een heerlijke broodmaaltijd aanbood.
En niet te vergeten de lokaliteit de Viaanse Molen voor het prima
materiaal.
Rest mij nog om te zeggen dat de publieke belangstelling zeer
tegenviel, de laatste avond 4 man een een p………kop, zelfs van
mijn vereniging OBIS waren er maar twee !!!!!!!!

Einduitslag finale 3-banden klein 2e klasse.

Biljartgroeten Piet van der Meij

Pos. Naam. Pnt. Car. Brt. Moy. H.S. P.Moy

1 P.v.d. Meij 14 175 304 0,575 5 0,781
2 Th. Zentveld 10 162 316 0,512 7 0,862
3 H. Levering 10 170 392 0,433 4 0,568
4 P. Haanraads 6 154 308 0,500 5 0,735
5 P. Tuijnman 6 157 357 0,439 6 0,694
6 J.v. Alfen 6 143 358 0,399 4 0,892
7 J. Levering 4 138 316 0,436 5 0,757
8 F.v. Dorp 0 125 337 0,370 5 Geen.
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DISTRICTSFINALE 1E KLASSE 3 BANDEN KLEIN
(door Jos Roekens)

Op dinsdag 7 okt. werd aangevangen met deze finale in de locatie
van de gebroeders Veldt in Castricum en onder leiding va
biljartvereniging Onder Ons. De opening werd verricht door de
voorzitter Willem Kerstens,waarna Marieke het woord kreeg om de
partij indeling bekend te maken. En zo kon er begonnen worden met
de 1e ronde op de goed lopende tafels van de gebr. Veldt.
In de 1e ronde speelde Theo zeer goed tegen Jos en hij won in 25
beurten met een gemiddelde van 1,200.
De 2e ronde had ook 2 goede partijen inzich, nl.: Gerard won van Jan
in 33 beurten en Theo won van Roel in 35 beurten.
Jan versloeg Theo in de 3e ronde die tot dan bovenaan stond met een
algemeen gemiddelde van 1,000.
Na deze ronde komt Ton bovenaan te staan en Theo op 2 en Jan op 3.
De 4e ronde verloopt zonder opvallende gebeurtenissen en dus blijft
Ton op kop met 8 punten, gevolgd door Theo met 6 punten en Jos
met 4.
In de 5e ronde blijft Ton winnen, maar helaas verliest Theo van Erik
zodat de stand aan de kop is; 1. ton met 10 punten; 2 Theo met 6
punten; 3. Jan met 6 punten. Er is dus een flink gat ontstaan tussen de
nummers 1 en de 2 achtervolgers.
In de 6e ronde heeft Ton aan remise genoeg om al kampioen te
worden en hij maakt ook als eerste de partij uit tegen Jan die in de
nabeurt nog een knappe serie van 3 neerlegt en dus nog remise
maakt.
Dit houdt in dat Ton dus al kampioen is.
Tijdens de 7e ronde die nu ontspannen gespeeld kon worden, is Ab
nog even gaan vlammen met een serie van 8 (hoogste serie) en tevens
dat hij in 25 beurten uit is. Deze kortste partij deelt hij met Theo.
Na dit alles was er een prijsuitreiking met voor iedereen iets en
lovende woorden voor allen, zijnde spelers, arbiters,
wedstrijdleiding, gebr. Veldt en de toeschouwers.
Alles bij elkaar dus een heel gezellige en goede finale.



40 jaar OBIS

Pagina 43

Jos wordt door de wedstrijdleidster Marieke gefeliciteerd
met zijn 3e plaats

de einduitslag

Plts Naam Car. Brt. Serie. Pnt. Moy.

1 T. Deen 210 387 4 13 0,542
2 G. Beentjes 208 366 7 9 0,568
3 J. Roekens 193 321 4 8 0,601
4 J. Visser 173 310 7 7 0,558
5 T. Hoogland 190 304 6 6 0,625
6 A. Schuit 184 337 8 5 0,545
7 R. Hoogland 170 337 5 4 0,504
8 E. Baltus 169 350 5 4 0,482

J. R.
Soms vraag ik me wel eens af:

Hebben analfabeten evenveel plezier met lettertjes in de soep?
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Beste leden,

Een oproep aan u allen:

Het is gebleken dat als er niet gespeeld wordt op een of meerdere
tafels, de lichten onnodig blijven branden boven het biljart!
Dat geldt ook voor de zaalverlichting en de bestuurskamer. De
gehele zaalverlichting behoeft niet altijd gebruikt te worden!

Verder willen wij u vragen voorzichtig te zijn met drankjes. De
vloerbedekking houdt niet zo van vlekken. Het is bovendien een heel
gedoe om de vlekken te verwijderen of zelfs hier en daar
vloerbedekkingtegels te moeten vernieuwen.
Laten we met z`n allen letten op het electriciteitsverbruik en op onze
vloerbedekking!!!!!

Hoewel het nog wel een beetje aan de vroege kant is,
melden wij u dat de jaarvergadering is vastgesteld op
maandag 1 maart 2004 en begint om 20.00 uur.

We rekenen op uw welwillende medewerking en uw aanwezigheid
op de jaarvergadering..

Bedankt, het bestuur.
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Gezegde:
De beste stuurlui staan aan wal.
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Districtsfinale 5e klas libre

1-3 en 4 Oktober locatie De Viaanse Molen
Ik had er zin in en was mooi op tijd aanwezig en iets later waren alle
mede finalisten aanwezig.Na een toespraak en aan elkaar voorgesteld
te zijn en de plaats aan de tafel toegewezen.kon de openingpartij
beginnen deze partij won ik van E. Hansman. Lastige Partij .
Enigszins op mijn gemak op naar de volgende tegenstander hr. N.
Borst. Ook deze partij gewonnen, deze was niet zo lastig .Ik ging
naar huis met de gedachten leuke avond gehad en vier punten in de
tas .
Vrijdagavond weer op tijd aanwezig, zenuwachtig dit keer. Maar
goed er moest wat gebeuren dus in de strijd met A. Bak. In het begin
ging het niet zoals ik wilde maar gaande weg de partij ging het beter
en ook deze twee punten waren voor mij . En op naar de volgende
ronde. Deze verloor ik van Hr. R. v Reenen met een verschil van een
punt 40-39
Zaterdag weer naar Alkmaar dit maal tegen Hr. T. Narold die niet in
zijn spel kwam . Vlak voor hij tegen mij zou spelen had hij een
spierblessure aan zijn been ( manke Nelis) Ik hoop dat het weer wat
beter met hem gaat. Ook deze wist ik te winnen .
Hierna tegen de Hr. E. Dijkstra mijninziens de gevaarlijkste
tegenstander. Deze verassend mooie partij won ik in 22 beurten. Na
de soep en het brood en nog een fluitje de laatste ronde tegen Hr. K.
Bussen. Hij moest winnen om kampioen te worden en ik had genoeg
aan een gelijk spel. Het was voor beide een drama maar ook deze
wist ik te winnen.
Eerste keer mee gedaan en gewonnen.
Ik dank de organiserende vereniging A.B.C., de arbiters voor het
geduld en uitleg. Tevens de spelers en supporters.

Op de volgende pagina de einduitslag!
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Plts Naam. Car. Brt. Serie. Gem. Pnt.
1 J. Lammers 279 228 11 1,22 12
2 E. Dijkstra 245 193 14 1,26 8
3 A. Bak 249 204 8 1,22 8
4 K. Bussen 268 223 9 1,20 8
5 R.v. Reenen 237 235 7 1,00 6
6 T. Narold 231 242 7 0,95 6
7 N. Borst 207 204 7 1,01 4
8 E. Hansman 211 211 7 1,00 4

Sportieve groet,
Jan Lammers

Koppelraadsel Uitslag in het volgend clubblad!

Koor lijster eer schouw
Schol oog stroop verteren
Rij slag ski boy
Morgen huid eier stok
Van dier zuid streek
Verstand keurig zee pot
Kool ter wandel wacht
Koorts lezen fris fles
Boter ster hang schelp
Inkt land regen ten
Kool stok Wegen kamer
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Het korte beurtenfestival
In het inmiddels al weer enkele maanden geleden gestarte seizoen
2003/2004, zijn de eerste partijen onder de 9 beurten een feit.
Natuurlijk zijn het dikwijls de sterkere spelers die in dit festival en
plaatsje krijgen, maar zo af en toe pikt een “kleine”speler ook z`n
partij mee.
Hier volgen de namen t/m half november:

VINCENT VELD:
Na ruim 2 maanden biljartstilstand komt op 27 augustus 2003 een
“vernieuwde”Vincent binnen stappen op de clubavond. Een modern
jongens-kapsel siert zijn hoofd. Hij pakt zijn bijna beschimmelde
queue uit zijn koker en gaat aan zijn partij tegen Jeroen Beentjes
beginnen. Na 2 kleine seriën komt beurt 3 en daar stoot hij zich in
vorm. Met een 55 mist hij, doch in beurt 4 is het raak: 155 !. Nèt niet
uit, maar in beurt 5 zijn de 200 kader caramboles = 40 gemiddeld
gescoord. Een geweldig begin!!!!!
Op 29 oktober wist Vincent, deze keer tegen John Mol, zijn partij
weer in 5 beurten te klaren. De seriën worden steeds hoger: 167!!!!!
In één beurt uit komt steeds dichterbij! Fantastisch Vincent.
JAAP RIPKE
Na 2 eerdere “gewone”partijen, wordt Cees Liefting slachtoffer in
Jaap`s 3e partij. Met een klokgave kaderserie van 136 (!) èèn der
hoogste ooit gescoord door Jaap, beëindigde hij zijn partij in 6
beurten = 22,66 gemiddeld. Een geweldige opsteker voor het
vervolg.
DENNIS RIPKE
Een prima prestatie, geleverd zonder de blikken van Pa op hem
gericht! In 8 beurten scoorde Dennis 48 caramboles = 6,00
gemiddeld. Voortaan maar wegblijven Pa, dan is de prestatiedruk bij
zoonlier ook weg (een waar eigen DENNISVERHAAL).
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JEROEN BEENTJES
Is met een slotserie van 89 in het moeilijke kader 57/2 en seriën van
43 – 25 – en 29 in 8 beurten uit = 25 gemiddeld!!
De prestatie is groots, mede daar Chris Hummel in deze partij met
een serie van 88, bijna bij de 104 te maken caramboles was!
Hou deze vorm vast Chris, je hebt wat in je mars!
Het leek wel of Jeroen het gehoord heeft, toen ik dit aan het typen
was. Prompt speel je je weer in de kijker. Nu deed je er 6 beurten
over = 33,33 gemiddeld, met seriën van 72 en 80, zonder een 0 te
maken! Niets mis met je vorm, bravo!
GEORGE JACET
Na een wat mindere periode liet George ook weer eens van zich
horen. In de partij tegen John Mol was hij in 6 beurten uit. Een serie
van 63 in de 2e beurt en zelfs een 0 in de 3e beurt, was 6 beurten toch
genoeg om zijn 120 caramboles (kader 38/2) = 20 gemiddeld te
maken. Dit geeft de burger weer moed!!
FRANK SINKELDAM
29 oktober maakte Frank een partij uit in 9 beurten. Heel trots vroeg
hij: “Ik kom nu toch wel in het clubblad”? Alleen onder de 9 beurten
wordt vermeld in het clubblad, maar voor deze keer toch deze
uitzondering. Ga zo door Frank, de 8 beurten zijn in zicht!!!!!!

BrèJa

Waarom nog de spellingscontrole?

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het
neit uit in Wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het
einge wat blegnaijrk Is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op
de jiutse patals saatn
De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je
knut Vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat
we niet ekle Ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Piet v.d. Meij
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Hieronder ziet u onze OBIS-teams.

De B1-klasse 1. P. Adrichem R. J. Roekens
OBIS 1 2. M. Versluis R. P.v.d. Meij

3. C. de Heer R. Jh. Tiecken

De B2-klasse 1. J. Ripke R. D. Tiecken
OBIS 2 2. Jh. Tiecken R. D. Ripke

3. M. Klaver R. P.v.d. Meij

De C1-klasse 1. H. Gosselink R. N. de Groot
OBIS 3 2. Jh. Mol

3. W. Burger

De C2-klasse 1. N. Mongelluzzi R. M. Smit
OBIS 4 2. B. Looyenga R. J. Limmen

3. H. Lammers

De C4-klasse 1. H. Welboren R. J. Lubbers
OBIS 5 2. D. Smit R. J. Keus

3. G. v. Kordenoordt
4. L. Wezenpoel

West-friese kaderteam 1. J. Roelands R. F. Sinkeldam
2. G. Jacet R. J. Bregman
3. A. Jager R. C.de Heer

3 band team district: 1. P. Adrichem 2. P.v.d. Meij 3. M. Versluis

Kaderteam Nationaal: 1. J. Ripke 2. V. Veldt 3. J. Beentjes
4. Fr. Sinkeldam 5. Jh. Mol

Ik zou het zeer op prijs stellen als u zo nu en dan een verslagje
instuurt over het wel en wee van uw team.
Maak eens melding van een zèèr geslaagde avond of een partij die uitblinkt
door een hoge serie, moy., of weinig (veel) beurten.
Of…………………………………………….de eindstand!

Alvast bedankt, George.
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De uitslag van het koppelraadsel uit het vorige clubbad:

Bouw put deksel lof trompet geschal
Recht op gang jak hals doek
Slag werk kleding jas mijn schacht
Zee vis boer taal strijd makker
Tap toe ter op tocht strip
Aan val helm land huis huur
Voor stel plaat peil stok roos
Broek zak mes antiek markt straat
Pot lood recht bol werk stuk
Sport loop ster na jaar loon
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Een paar veranderingen.

In het clubblad van augustus ’03 heeft Cynthia Tiecken zichzelf als
nieuw lid voorgesteld en verteld dat ze een vriendje in Engeland had
waar ze geregeld naar toe ging. Tijdens het ter perse gaan van dat
clubblad ging het uit met de liefde. Cynthia is weer single!

Rob Adrichem heeft gemeld dat hij met ingang van het nieuwe
seizoen van de club af is.

Jos Scheffer is van avond veranderd en is van de woensdagavond
naar de dinsdagavond gegaan.

Hans Gosselink is met ingang van het nieuwe seizoen
niet-spelend-lid geworden op de woensdagavond.

Sander Gosselink is, na afronding van zijn studie, weer spelend lid
geworden op de woensdagavond.

Huig van de Bent heeft te kennen gegeven dat hij niet meer op de
woensdagavond speelt, maar op de maandagmiddag en derhalve als
niet-spelend-lid op de ledenlijst staat.

John van Duivenvoorde, wie kent hem niet, heeft kenbaar gemaakt
dat hij per 1 januari 2004 bedankt als lid.

Leon Wezepoel deelde mee dat het aantal jeugdleden, (op dit
moment 14) met twee leden zal worden uitgebreid. (zij draaien eerst op
proef een tijdje mee). Daarnaast zijn er per 15 oktober 2 jeugdleden
van de Magneet af. Teweten: Edwin en René Smit.

Ook Johan Kranendonk, spelend op de woensdagavond, deelde
mee dat hij vanwege z`n tijdvretende hobby`s heeft bedankt als lid.

Joop Fijen, speler op de maandagmiddag, komt alleen een partijtje
meespelen als zijn gezondheid dat toelaat. Ik hoop dat zijn gezondheid
hem niet al te veel in de weg zal staan. Sterkte Joop.

Chris Hummel heeft z`n rijbewijs in èèn keer gehaald. Niets
verwonderlijk. Dat hij goed kan sturen zien we regelmatig op het
biljart. Gefeliciteerd Chris!!

Als dit clubblad voor de 29e november uitkomt dan heeft u nog de
tijd om u op te geven voor de klaverjasavond, welke op zaterdag 29
november wordt georganiseerd. Opgeven bij uw wedstrijdleider!

George.
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Een reactie op het artikel
“Annonceren” in het Clubblad van augustus 2003.
(pag. 62 e.v.).

In het Rotterdamse speelden wij dit spel
ook nogal eens.
Wel iets anders omdat wij nog een extra
manier hadden n.l. 5 verkeerden, d.w.z.
als je normaal rechts speelt dan moet je
5 caramboles maken met je linkerhand
en omgekeerd.
Dat was soms hartelijk lachen.

Toch heeft het mij enorm geholpen met
links stoten bij het driebandenspel op
een grote tafel.
Zelfs op een 230-tafel is je verkeerde
hand soms noodzakelijk.

Om gemakkelijk te kunnen zien wat je
nog moest maken noteerden wij de
geannonceerde carambole op een
krijtbord en maakten boompjes.
Diegene die het laatst uit was gaf een rondje.

Soms voerden we een handicap in voor de zwakkere speler.

Joop Kranendonk
van de Maandag- en Woensdagmiddag.
September 2003.

Spreuk:
Het geluk is gemakkelijker te bereiken per auto dan op de fiets. Aan hard
fietsen heeft men niets, men moet op tijd vertrekken.
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Programmaboekje
Zaterdag 25 oktober j.l. met Ben en Annie de Ruijter naar de
districtsfinale 4e klasse libre in de Viaanse Molen te Alkmaar.
Piet Karsten had zich voor deze finale geplaatst en ik had vernomen
dat Piet nog ongeslagen was dus een bezoekje zeker waard.
Wij kwamen even over enen aan en de eerste partijen waren reeds
bezig. Piet moest in de tweede ronde spelen. Dus tijd genoeg om een
kopje koffie te nuttigen
Tijdens het drinken van het heerlijke bakkie kreeg ik het programma-
boekje in handen.
Een aardig boekje daar niet niet van maar er werd :

een districtsfinale 3e klasse libre gespeeld te maken
caramboles 60.

zaterdagmiddag zou gespeeld worden vanaf 12.00 uur
(werd 13.00 uur )

Volgens het deelnemersformulier werd er gespeeld in het
biljartcentrum De Vianse Molen .

Persoonlijk vind ik de locatie al niet zo geweldig , de sfeer van een
districtsfinale ontbreekt er volkomen , en als je dan ook nog zulke
fouten in een programmaboekje tegenkomt word je er helemaal niet
vrolijk van!

Piet is tenslotte nog tweede geworden en gepromoveerd naar de 3e

klasse en dat is een felicitatie waard.

Criticus: H.Palm

Kan dit?
Een verkouden pyromaan die de rest aansteekt

of: Een allergische student naar zijn uitslag vragen.
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LET OP!! VOORWEDSTRIJDEN BANDST. 4E KLASSE
Was: 12-01-04 Was: 17-01-04

Wordt: Maandag 29-12-04 Wordt: Zaterdag 03-01-04
H. Lammers M. Smit
W.v. Tunen J. Sinnege
D. Smit K. Limmen
P. Sinnege P. Karsten
H. Gosselink B. Beentjes
J. Hageman R.d. Ruyter

Bar: R. Bart Bar: N. Mongelluzzi
Wedstrijdleider: Jh. Tiecken

bruins bv. Installatie
Loodgieters en centrale verwarmingsbedrijf

Corn. Groenlandstraat 16 – 18
1962 TG Heemskerk

telefoon: 0251-237192
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Magneet nieuws
We zijn alweer begonnen aan een nieuwe biljartseizoen, het 42e jaar voor de
Magneet. Ook dit jaar bestaat de jeugdgroep uit een leuke en gevarieerde groep
enthousiastelingen. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de gebroeders
Smit. Rene en Edwin zijn gestopt met biljarten. De vrijdagavondgroep blijft echter
doorgaan met hetzelfde aantal jeugdleden, want we hebben ook drie nieuwe
jeugdleden kunnen verwelkomen, namelijk Patrick en Jeroen Lenaerts eb Judith
Kranendonk. We heten deze kinderen van harte welkom bij jbv de Magneet.
Vrijdagavond Magneet avond
De vrijdagavond is wederom de avond voor de biljarters van de jeugdvereniging de
Magneet. We prijzen ons gelukkig met de enthousiaste groep van OBIS spelers die
bereid zijn om op vrijdagavond de jongeren de kneepjes van het biljarten bij te
brengen.
Maar omdat een aantal van de van deze enthousiaste leden ook andere
verplichtingen hebben waardoor soms de druk op hen te groot dreigt te worden
hopen we dat er meer OBIS leden zich beschikbaar willen stellen om de jeugd de
kneepjes bij te brengen.

Jeugdfinales
Gecombineerde finale 7e klasse jeugd
In het weekend van 13 en 14 september is bij Onder Ons in Beverwijk het
gezamenlijke kampioenschap 7e klasse gespeeld voor de districten Kennemerland
en Alkmaar.Dat het kampioenschap gezamenlijk werd gespeeld heeft alles te
maken met het aantal deelnemers dat de beide districten hadden. Kennemerland
had vier deelnemers en Alkmaar bezat twee deelneemsters, t.w. Linda Mans en
Myriam Kranendonk, beide lid van de
Magneet.
Na een spannend toernooi mocht
Linda zich laten huldigen als algemeen
winnares en kampioen van het district
Alkmaar.
Myriam eindigde op een
verdienstelijke vierde plaats, een
goede prestatie voor deze debutant.
Beide jonge dames hebben hun
bevindingen op papier gezet, zoals u
elders in dit blad kunt lezen.

De trotse kampioen met de beker
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Districtsfinale 6e klasse
In het weekend van 27 en 28 september is bij OBIS het districts kampioenschap 6e
klasse gespeeld.
Aan deze finale namen 6 deelnemers van j.b.v. de Magneet uit heemskerk en een
deelnemer van j.b.v. Vennewater uit Heiloo deel. Na een spannend toernooi mocht
Jeroen Stoops zich laten huldigen als kampioen. Omdat Jeroen boven de
moyennegrens plus 20 % ( 0,84) eindigde mag de nummer twee, Yoni van
Duivenvoorde, het district vertegenwoordigen in het gewest.

De totale uitslag was:
Pos Naam vereniging Ptn Car Brt Moy hs
1 Jeroen Stoops De Magneet 10 174 202 0.86 6
2 Yoni van Duivenvoorde De Magneet 8 159 244 0.65 9
3 Anita Nijhuis De Magneet 7 172 248 0.69 6
4 Jens Castricum Vennewater 6 147 257 0.57 5
5 Remco Mans De Magneet 5 150 215 0.69 8
6 Patrick Verduin De Magneet 4 154 287 0.53 5
7 Paul Wezepoel De Magneet 2 127 233 0.54 7

Districtsfinale 5e klasse
In het weekend van 11 en 12 september is bij Vennewater in Heiloo het districts
kampioenschap 5e klasse gespeeld.
Ook voor deze finale was j.b.v. de Magneet de hofleverancier met 6 deelnemers.
De angst van de begeleiders c.q. trainers was dat de Magneet-spelers het elkaar zo
moeuilijk zouden maken dat de 2 deelnemers van Vennewater er met de hoofdprijs
vandoor zouden gaan. Gelukkig kwam dit doem scenario niet uit en mochten
Wesley en Floris in een rechtstreeks duel uitmaken wir districtskampioen zou
worden. Dit onderlinge treffen werd beslist door Wesley, die zich daarna tot
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kampioen mocht laten tronen met Floris als goede tweede. Dat de overige Magneet
deelnemers met een voor de begeleiding bevredigend moyenne eindigden doet ons
goed.
Ondanks dat Wesley gepromoveerd is mag hij het district Alkmaar
vertegenwoordigen bij het gewestelijke kampioenschap bij Horna in Hoorn.
De totale uitslag was:

Pos Naam vereniging Ptn Car Brt Moy hs

1 Wesley de Wildt De Magneet 12 274 214 1.28 7
2 Floris Nijhuis De Magneet 9 264 247 1.06 8
3 Anita Koedijk Vennewater 8 259 205 1.26 10
4 Jeroen Stoops De Magneet 8 250 286 0.87 6
5 Maikel de Jong Vennewater 7 255 247 1.03 14
6 Wendy Warink De Magneet 6 237 253 0.93 8
7 Lex Kranendonk De Magneet 24 214 238 0.89 8
8 Tom Wezepoel De Magneet 2 205 272 0.75 5

Gewestelijke finale 7e klasse
In hetzelfde weekend als de districtfinale 5e klasse werd de gewestelijke finale 7e

klasse gehouden bij Onder Ons in Beverwijk Voor het district Alkmaar waren
zowel Linda Mans als Myriam Kranendonk uitgenodigd om aan deze finale deel te
nemen.
Het was dus een druk weekend voor de begeleiders, maar de samenwerking tussen
Jan Keus, Jan de Wildt en ondergetekende maakte het mogelijk dat alle jeugdleden
de aandacht kregen die ze verdienden. Hulde daarom voor de beide Jannen.
Na een spannend toernooi waarin de vier kanshebbers in de laatste drie parijen
tegen elkaar moesten werd Linda uiteindelijk derde, zowaar een prima prestatie.
Myriam, die zo graag wou promoveren om volgend seizoen weer samen met Linda
PK’s te mogen spelen, eidigde als achtste. Myriam volgend seizoen gewoon in de
finale spelen zoals meneer Keus het je leert en de promotie komt vanzelf.
Volhouden dus.

Gewestelijke finale 6e klasse
In weekend van 25 en 26 oktober werd de gewestelijke finale 6e klasse gehouden
bij de Liefhebber in Warmehuizen.
Voor het district Alkmaar was Yoni van Duivenvoorde uitgenodigd om aan deze
finale deel te nemen. Ondanks dat ze de hoogste serie van het gehele toernooi op
haar naam wist te schrijven en tevens promotie naar de 5e klasse bewerk stelde met
een moyenne van 0,72 reikte ze niet verder dan de vijfde plaats.
Met haar mooie beheerste spel en het feit dat ze bij iedere stoot het patroon op het
groene laken goed bestudeerde wist ze de biljartharten van de vele " biljartkenners"
aan de kant te veroveren.
Yoni gefeliciteerd met je 5e plaats en je promotie naar de 5e klasse.
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Team competitie Jeugd

De B-team competitie zal dit seizoen ook weer draaien.
Het is dit jaar weer een gezamenlijke onderneming van drie districten,
Zaanstreek/Waterland, Alkmaar en Kennemerland.
De competitie is gestart op zondag 5 oktober.
Op de volgende bladzijde staat het programma van de te spelen wedstrijden en de locatie
waar deze wedstrijden plaatsvinden.

B- Teams competitie 2003 2004

Teams

De Magn. 1 (0251 315062 / 315318 De Magn. 2 (0251 247813)

78618 Jeroen Stoops 59855 Wendy Warink

81189 Patrick Verduin 59828 Lex Kranendonk

79937 Remco Mans 49783 Anita Nijhuis

81484 Linda Mans 53656 Yoni van Duivenvoorde

83703 Myriam Kranendonk

De Mag. 3 (0251 239432) Algemene reserves

49782 Floris Nijhuis 45986 Jeroen Gosselink

78613 Wesley de Wildt 48121 Dennis Ripke

59041 Tom Wezepoel 49832 Wesley Pettinga
59853 Paul Wezepoel

Reeds gespeeld

De Magneet 3 Onder Ons 1 12 - 0
De Magneet 1 De Magneet 2 5 - 7
De Magneet 1 Vennewater 1 6- 6
De Magneet 2 De Magneet 3 6- 6
De Magneet 1 De Magneet 3 6 - 6

Resterend programma B-TEAMS 2003-2004

Alle wedstrijden beginnen om 11.00 uur
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team tegenstander lokaliteit

09-nov-03 De Magneet 2 Onder Ons 1 Vennewater

23-nov-03 De Magneet 1 B.V.K. 1 Vennewater
De Magneet 2 B.V.K. 2
De Magneet 3 Vennewater 1

30-nov-03 De Magneet 1 B.V.K. 2 BOKO
De Magneet 2 B.V.K. 1
De Magneet 3 De blauwe bal 2

18-jan-03 De Magneet 1 De blauwe bal 2 OBIS
De Magneet 2 De blauwe bal 1
De Magneet 3 B.V.K. 1

08-feb-04 De Magneet 1 De blauwe bal 1 BOKO
De Magneet 2 VRIJ
De Magneet 3 B.V.K. 2

22-feb-04 De Magneet 1 VRIJ Vennewater
De Magneet 2 Vennewater 1
De Magneet 3 De blauwe bal 1

14-mrt-04 De Magneet 1 Onder Ons 1 Onder Ons
De Magneet 2 De blauwe bal 2
De Magneet 3 VRIJ

Persoonlijke resultaten
De persoonlijke resultaten van de Magneet spelers en speelsters tijdens de B-team
competitie tot nu toe zijn:
Vooralsnog (wat een raar woord eigenlijk) ziet het er fantastisch uit. Over bijna de
gehele jeugd groei voor wat betreft het moyenne.

Hulde aan de trainers zou ik zo zeggen.

N a a m

s ta rt

m o y e n n e

aa n ta l

p art ije n

h u id ig e

m o y e n n e

Y o n i v a n D u iv en v oo rde 0 ,7 3 0 0 ,00 0 ,00 %
L ex K ra n en d on k 0 ,7 8 4 0 ,91 1 1 6 ,5 5 %
M yria m K ran e n do n k 0 ,3 1 4 0 ,36 1 1 6 ,7 6 %
L in d a M an s 0 ,3 8 4 0 ,62 1 6 3 ,1 6 %
R e m co M a ns 0 ,4 7 4 0 ,60 1 2 7 ,6 6 %
F lo r is N ijhu is 0 ,9 4 5 0 ,93 9 8 ,78 %
A n ita N ijhu is 0 ,6 5 2 0 ,81 1 2 4 ,6 7 %
Je ro e n S to o ps 0 ,6 7 5 0 ,76 1 1 3 ,4 3 %
P a tric k V e rdu in 0 ,4 8 5 0 ,50 1 0 4 ,1 7 %
W en d y W a rin k 0 ,9 1 2 1 ,08 1 1 8 ,9 0 %
T om W e ze po e l 0 ,8 7 5 1 ,14 1 3 1 ,3 6 %
P a u l W e ze p oe l 0 ,4 6 3 0 ,53 1 1 5 ,9 4 %
W esley d e W ild t 1 ,3 1 5 1 ,31 1 0 0 ,1 3 %
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Finale 5e Klasse jeugd.

Het begon op Zaterdag 11 en Zondag 12 oktober 2003-2004

Op Zaterdag 11 oktober om 10.30 uur ging ik naar heilo het vennewater om me
eerste echte kampioen 5e klasse finale te spelen. Ik hoorde van me vader dat ik een
uitnodiging had gekregen waar in staat dat ik mee moch doen aan het
kampioenschap 5e klasse finale jeugd Libre. Nou toen ik dat hoorde was ik harstike
verbaasd en versteld. Ik ging niet zo laat naar me bed want ik moest goed fit zijn
om daar aan de slag te gaan. Ik ging op zaterdag vroeg me bed uit en het was om
een uur of negen uur me bed uit. Ik ging eerste lekker ontbijten een lekkere warme
toostbrood met jam. Het was lekker.Toen ging ik me aankleden me mooie pak en
me mooie bloes en me zwartebroek en me strik uiteraad. Ik wasklaar met
aankleden en der helemaal klaar voor. Ik belde me vader op om hoe laat hij hier
komt. Toenwas hij der eindelijk en we konden vertrekken. We wareb zelf heen
gegaan ons eigen vervoer. Met de bus van me vader de NUON, En toen waren we
op de snelweg en al dicht bij het vennewater. We reden langs Limmen en toen we
een paar kilometer verderop zagen we een vrachtwagen die voor ons reed met
allemaal papierendie opgehaald moesten worden. Nou ik dacht dat kost allemaal
weer tijden het tijdverspilling. Toen ging me vader langs die vrachtwagen. Nou
toen waren we eindelijk bij ons eindbestemming. Natuurlijk hetvennewater. We
liepen naar binnen en wat was dat nou weer, we waren wel lekke op tijd daar niet
van maar wat denk je het was noch dicht en hanka, dat is de bestuurster of als mach
zeggen de hoofdwedstrijdleidster van het vennewater. En ze was met noch iemand
maar ik wist niet wie dat was. En toen eindelijk was ie open en we konnen naar
binnen. We waren er allemaal daar. En een paar ouders maar niet zo veel. Nou daar
was ik wel een beetje verbaast der over maar ja dat geeft niet. We gingen eerst ons
keu pakken en ik ook. En een paar jongens zeiden van nou ik weet wel zeker at
wesley kampioen zou worden, Mar dat was natuurlijk niet eens waar. En toen
gingen we beginnen eindelijk want ik had er natuurlijk hartike zin in en ik was best
wel zenuwachtig. Ik meost de eerste partij tegen Maikel de jong op tafel 2 of 3
maar ja dat mmakt niet uit op welk tafel ik moest. Maar de eerste partij stonden we
gelijk en toen was hij opeens voor en maakte een serie van 6 of 5, maar toen kwam
ik voor en mmakte een serie van 6 of 7 en dat moest wel want we moeste allemaal
40 caramboles. Maar ik won het wel van hem ook al wasik de eerste partij het
zenuwachtigst maar dat maakte niet uit want ik won van hem in 43 beurten
ongefeer maar dat maakte niet uit want de eerste had ik binnen. De 2e partij moest
ik tegen lex en dat was een makkie want die won ik gemakkelijk van hem met
series van 7 en 6 en die won ik met die series. Want die 2e partij had ik binnen. De
3e partij moest ik ook tegen een makkie en dat was tegen Tom. Nou die won ik ook
met series van 7 en 6 en 8. Nou lekker was dat voor me want die had ik ook binnen
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in minder beurten dan de 1e partij want dat was een beetje dramatische maar dat
maakte niet uit want ik had ze alle 3 gewonnen en toen moest ik tegen jeroen en
dacht hij speelt me zo van tafel af en ja hoor het kwam ook uit hij had gewonnen
van me maar ja ik had toch 3 partijen gewonnen.. Maar ik was er wel een boos
over want hij veegde me toch altijd van de tafel af en nu ook. Maar goed toen
moest ik de laatset partij spelen tegen wendy en die won ik ook met een srie van 7
en die was best wel makkelijktegen wendy en die vond ik ook wel aardig spelen
want zij kwam best voor. En eerst stonden we gelijk en toen kwam ik eindelijk
voor en ging er weer tegen aan met me concentratie en me rustig spel. En dat
leverde wel op voor me want ik had wel gewonnen van in nou wat zal ik zeggen in
22 beureten was ik uit tegen wendy en dat was weer super voor me want ik had 4
partijen gewonnen en dat was wel nodig voor me spel en voor me zelf natuurlijk.
Want ik stond 4 op de ranglijst en dat is wel goed want zo haal ik me 1e plaats
voor het kampioenschap. Want dat meost ne redding zijn. En toen was het klaar
voor de zaterdag 11oktober. En zondag ga ik er weer tegen aan voor de 1e plaats
met 3 partijen nog te gaan maar dat zie ik wel zondag want ik vond het wel goed
van me zelf dat ik 3 partijen gewonnen had. En ik weet wel zeker dat ik zondag 12
oktober alle 3 partijen ga winnen want ik moest er nog drie. En als ik ze alle 3 win
dan is er wel zeker van en da ik kampioen wordt en bent. Maar dat zie ik zondag
wel op 12 oktober want dan ga ik er weer lekekr fris en keihard tegen aan.

Zondag 12 oktober 2003.
Het was weer een dag om er tegen aan te gaan. We waren bij het vennewater om
me 1e plaats te behalen. En dat was wel goed voor me want ik moest drie partijen
winnen om kmpioen te worden en om misscheien naar het gewestelijke finale te
gaan. Maar dat moest ik eigelijk zelfvoor zorgen. De ranglijst was zo dat ik 4e of 3e

stond mmar ik dacht 3e. ja ik stond 3e ophet scherm voor het kampioenschap 5e

klasse. De eerste partij moest ik tegen Anita koedijk. Zo ik dacht nou ga ik dat niet
winnen want zij staat 2 op het scherm. En ik dacht nou wdden dat zij gaat winnen
tegen mij. Maar dat hoefden niet want ik had gewonnen van haar en dat vond ik
wel een opluchting want dat was wel een hele belangrijke partij want dan sta ik nu
2e omdat ik tegen haar heb gewonnen. Nou de 5e partij had ik ook gelukkig binnen.
De andere partij deze dag was tegen Tom en won deze ook. De laatste partij
speelde ik tegen Floris en wie deze partij won was kampioen. Ik was heel nerveus
maar won gelukkig en was kampioen. Daarna kreeg ik een mooie medaille en
troffee aangeboden waar ik heel blij mee was.

Nou de groetjes en de mazzel

Wesley de Wildt
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Districskampioenschap libre 4e klasse

Na de voorwedstrijden bij OBIS gespeeld te hebben op 29 sept. en 4 okt,
waar ik in totaal 8 punten gehaald heb. Met en moy. van 1,56 zat het er
eigenlijk niet in dat ik door zou gaan naar het district.
Tot mijn verbazing viel er een week later een enveloppe in de bus.
Uitnodiging voor de kampioenschappen District Alkmaar in de Viaanse
Molen op 22-24 en 25 oktober. De zenuwen sloegen gelijk toe. Na een
felicitatie en een mooie brief van H. Palm waarin hij mij de 1e plaats
toewenste, werd ik wat relaxter. Met Gerard van Kordenoordt als 2e reserve
ging ik heen, gelukkig niet alleen,dacht ik.
Ik was bezig met de eerste partij toen de eerste visite kwam, Marcel Smit
en H. Welboren. Hartstikke leuk want ik won de eerste partij.
Twee partijen moest ik wachten. J. de Wildt en Arnon Mantel kwamen ook
supporteren. Ze hebben geen bal van mij gezien, want pas om ong. 23 uur
begon mijn tweede partij. Wel gewonnen.
Met een comfortabele 4 punten naar de volgende dag waar George, die ook
toevallig even langs kwam en van mijn spel kon genieten; “Weer een
gewonnenl”! de 4e partij won ik ook met een hoge serie van 17!
De laatste dag. Ben de Ruijter en zijn vrouw, Henk Palm, Jaap Ripke en
Leon kwamen kijken hoe ik de 5e partij verloor. Jammer, maar ik stond er
nog steeds uitmuntend voor. Ben, Henk en Anne bleven nog even voor
mijn 6e partij. Ik heb ze gelukkig niet teleurgesteld en won die ook. Toen
zat ik in de finale met Marcel klomp met een bijna gelijk moy. n.l. 1,82 en
1,80. De laatste partij begon ik heel goed, maar kon Marcel na een serie van
15, 8 en 5 niet meer volgen en verloor deze met 9 caramboles.
Jammer voor de voorzitter W. Koelman, die ook aanwezig was en de
cracks C en P. Liefting. Maar 2e worden voor de allereerste keer is toch ook
niet slecht, dacht ik zo.
Ik dank dan ook iedereen die geweest is voor de belangstelling. Ik heb er
veel steun aan gehad.
(ik heb zelfs een telefoontje gehad van Mart Smeets).

Met vriendelijke groeten,
Piet Karsten.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Welp, C 15 41 488 319 1,52 14

2 Bruins, G 15 39 405 319 1,26 9

3 Beentjes, E 15 36 603 307 1,96 12

4 Lammers, B 15 32 593 323 1,83 13

5 Beentjes, K 16 31 1108 358 3,09 22

6 Nijssen, F 14 31 323 288 1,12 11

7 Mol S, S 15 29 740 313 2,36 15

8 Bouhof, A 14 28 831 289 2,87 23

9 Beentjes, H 15 26 710 365 1,94 12

10 Koelman Jh, J 15 25 1005 335 3,00 31

11 Koelman, W 15 23 780 326 2,39 27

12 Heer de, C 13 22 744 265 2,80 19

13 Ruijter de, R 15 22 443 335 1,32 11

14 Elst, G 15 22 519 342 1,51 12

15 Duyn,E, E 13 21 549 278 1,97 16

16 Bart, R 14 21 908 254 3,57 43

17 Beentjes, B 12 20 464 272 1,70 11

18 Koelman B, B 15 20 399 337 1,18 8

19 Wolke, R 16 18 204 366 0,55 5

20 Mol, C 15 17 744 325 2,28 18

21 Mantel, A 15 17 658 332 1,98 19

22 Meij van de, P 14 13 787 305 2,58 22

23 Aardenburg, J 16 11 602 340 1,77 15

24 Glorie, T 10 10 185 230 0,80 5

25 Looijenga jr, B 16 8 624 317 1,96 14

26 Lammers, H 16 7 1055 379 2,78 18

27 Schoehuijs, G 4 4 117 86 1,36 8

28 Scheffer, J 13 1 616 301 2,04 18

29 Diemeer, A 0 0 0 0 0,00 0

Stand dinsdagavond tot 5 november 2003
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy

H
S

1 Sinkeldam, F 10 25 1125 145 7,75 52

2 Roelands, J 10 24 1185 135 8,77 66

3 Ripke, D 13 24 490 235 2,08 32

4 Guldemond, M 10 23 1005 148 6,79 60

5 Jacet, G 10 21 1113 150 7,42 63

6 Keus, J 11 19 596 231 2,58 18

7 Limmen, J 10 17 521 200 2,60 18

8 Gosselink, J 11 17 573 224 2,55 21

9 Liefting, C 10 16 997 161 6,19 39

10 Veldt, V 6 14 1034 58 17,82 167

11 Ripke, J 7 13 1070 88 12,15 136

12 Burger, W 11 13 961 295 3,25 26

13 Jager, A 8 13 754 142 5,30 33

14 Liefting, P 11 12 2019 162 12,46 102

15 Beentjes, J 6 12 1020 60 17,00 89

16 Tiecken, J 8 12 672 184 3,65 30

17 Gosselink, S 7 11 656 140 4,68 67

18 Beers, P 9 10 823 175 4,70 30

19 Mol Jh, J 10 10 1036 191 5,42 51

20 Visser, P 11 10 765 220 3,47 29

21 Strik, S 8 9 760 134 5,67 27

22 Tiecken, C 10 9 338 223 1,51 16

23 Bregman, J 9 7 861 166 5,18 46

24 Tiecken, D 7 5 271 200 1,35 11

25 Groot de, N 7 4 459 160 2,86 22

26 Klaver, M 4 2 166 72 2,30 11

27 Hummel, C 5 2 316 50 6,32 88

28 Kranendonk, J 3 1 83 67 1,23 6

Stand woensdagavond tot 5 november 2003
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Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Laan vd, H 16 36 313 404 0,77 8

2 Koper, P 14 33 620 286 2,16 15

3 Roekens, J 16 33 834 352 2,36 15

4 Hageman, J 16 32 564 337 1,67 12

5 Burger, J 15 30 693 331 2,09 20

6 Karsten, P 16 30 630 367 1,71 11

7 Tunen van, W 16 30 713 371 1,92 18

8 Lammers, J 16 29 494 409 1,20 10

9 Palm, H 16 28 778 382 2,03 17

10 Reuzenaar, J 16 27 592 367 1,61 14

11 Jorritsma, S 16 27 501 421 1,19 10

12 Wezepoel, L 16 26 483 352 1,37 14

13 Weert van, W 13 25 810 291 2,78 26

14 Limmen, K 13 24 428 330 1,29 11

15 Duivenvoorde, A 15 24 658 336 1,95 13

16 Kordenoordt van, G 16 24 586 377 1,55 18

17 Boer de, T 16 21 914 359 2,54 18

18 Ham van den, R 13 20 440 320 1,37 10

19 Mongelluzzi, N 16 20 1259 378 3,33 24

20 Klingeler, J 12 19 441 303 1,45 10

21 Smit, G 15 17 268 376 0,71 5

22 Limmen, P 15 15 263 343 0,76 6

23 Smit, D 14 15 514 320 1,60 10

24 Deen, J 15 12 478 367 1,30 9

25 Sinnige, P 14 11 358 331 1,08 13

26 Smit, M 16 11 859 368 2,33 25

27 Wijte, J 14 9 1654 345 4,79 62

28 Koper, H 12 8 426 311 1,36 10

29 Welboren, H 12 7 575 284 2,02 16

30 Sinnige, J 0 0 0 0 0,00 0

Stand donderdagavond tot 5 november 2003
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Nieuws van de Recreatie-teams (woensdagmiddag)

Dat het spelen van teamwedstrijden op woensdagmiddag zeer geliefd is
blijkt wel uit het feit dat dit seizoen het aantal teams met drie is uitgebreid (
was 9 nu 12 ).
Wij heten de volgende spelers van harte welkom:
J.Jonkhoff, P.Gerrits, N.Heemskerk, G.Kuil, B.Egmond, K.Baltus,
R.Rijke, H.Beentjes en onze penningmeester J.Ripke.
Wij hopen dat deze nieuwe leden er veel plezier aan beleven en op een
sportieve manier strijd zullen leveren om de beoogde punten binnen te
halen. Want zoals u reeds zult weten:
BILJARTEN IS OORLOG.
Helaas moesten Ben de Rujter en Herman Smit, wegens omstandigheden,
een pas op de plaats doen. Hopelijk kunnen wij ze weer gauw op het
biljartfront begroeten.Toon de Boer is gelukkig weer terug na een nare
periode. Fijn Toon dat je wedstrijdleiding weer op je kunt nemen.
Op woensdag 10 september is het seizoen weer begonnen en op deze
speeldag had Jan Burger, ja, die van ver in de tachtig , een bliksemstart.
Tegen Toon de Boer een moy.van 2.60 en een winstpartij ten koste van
Jaap Ripke met een moy.van 2.54 !!!!!!!!!!!!!
Verder was het opmerkelijk dat nieuwkomer Kees Baltus de gevreesde
Nico Mongelluzzi wist te verslaan , voorwaar een prestatie van formaat.
De week daarna had Piet Koper (invaller in team L) de grootste moeite met
Hein v.d.Laan. Maar in de volgende partij met als tegenstander Henk
Welboren haalde hij fors uit 65 camboles in 20 beurten moy. 3.25.
Woensdag 24 september was het een “ 33 beurten festival “. Deze middag
werden 8 partijen met 33 beurten afgesloten. Opvallend was dat geen der
spelers het aantal te maken caramboles haalden. Henk Palm wist zijn nieuw
te maken caramboles ( 70 ) te realiseren ten koste van Jos Limmen ( moy.
2.69 ).
1 oktober was de wedstrijddag van Jaap Wijte. In de partij tegen Marcel
Smit had hij 12 beurten
nodig voor de benodigde 120 caramboles ( moy. 10.00 !!!!!!!! ). Marcel gaf
goed partij met een moy. van 3.83. En Jaap ging door. In 19 beurten werd
Piet Sinnige van de tafel geveegd ( moy.6.31 ).Ook Wim van Tunen kon
terugzien op een geslaagde middag. 18 punten halen met een winst-
partij tegen Koen Limmen in 19 beurten ( 62 caramboles ) is niet mis.
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Rinus Rijke gebruikte op 8 oktober de botte bijl. Zowel Henk Lammers als
Gerard van Kordenoordt werden naar de slachtbank gebracht met moy.
1.90 tegen Henk en 3.69 !!!!!!
tegen Gerard. Jaap Ripke boekte zijn eerste zege. Jaap speelt bandstoten (
85 car.) en wist Frans Nijsen in 32 beurten te verslaan ( moy. 2.65 ). Sixtus
Jorritsma kon tevreden terugkijken.
Winstpartijen in 21 en 19 beurten tegen resp. Gerardus Bruins en Frans
Nijsen is goed te noemen. Wim van Tunen had de smaak van vorige week
te pakken. Zowel tegen Joop Kranendonk als Jos Limmen wist hij de volle
winst te behalen ( moy. 2.21 en 2.48 ).
Henk Beentjes maakte een serie van 20 tegen Frans Nijsen. Dat was teveel
voor Frans en verloor dan ook.
Ben Looyenga gaf op woensdag 22 oktober voor het team het goede
voorbeeld door Piet de Ruijter en Henk Elst te verslaan. Alleen jammer dat
Piet Bosman ( invaller voor Cor Mol ) in de partij tegen Joop v.d. Pol een
(haar)steekje liet vallen. Het dient gezegd te worden dat men de partij
tegen Joop met “woord en daad” tegemoet gaat!! Joop Kranendonk
haalde fors uit tegen Jan Burger. Een winstpartij in 13 beurten met een
moy. van 7.69 en een serie van 22.
Team J had 29 oktober een uitstekende middag. Jan Jonkhof wist beide
partijen te winnen en zijn teamgenoten Piet Gerrits en Nico Heemskerk
boekten beide een score van 18 punten.
Het blijkt dat team G (J.Wijte/H.Lammers en Koen Limmen) hoge ogen wil
gaan gooien.Koen en Henk (ja,ja hij kan het nog) boekten de volle winst.
Maar Jaap Wijte liet het lelijk liggen
tegen Jan Burger. ( 38 car. in 19 beurten)!!!!!!!!!!

Stand t/m 29 oktober:

1. team H 6 gesp. 309 pnt. 5. team L 5 gesp. 259 pnt. 9. team C 5 gesp. 251 pnt.
2. team G 6 gesp. 308 pnt. 6. team I 5 gesp. 256 pnt. 10. team F 5 gesp. 245 pnt.
3. team A 6 gesp. 289 pnt. 7. team E 5 gesp. 255 pnt. 11. team J 5 gesp. 240 pnt.
4. team B 6 gesp. 270 pnt. 8. team K 5 gesp. 254 pnt. 12. team D 5 gesp. 215 pnt.

Correspondent: H.Palm
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Mans, R 11 28 197 278 0,70 6

2 Wezepoel, P 12 20 200 333 0,60 6

3 Wezepoel, T 12 19 304 320 0,95 11

4 Stoops, J 12 19 284 337 0,84 8

5 Verduin, P 11 19 177 317 0,55 6

6 Kranendonk, M 11 19 103 292 0,35 4

7 Wildt de, W 11 17 352 302 1,16 19

8 Nijhuis, F 12 17 345 380 0,90 8

9 Mans, L 11 16 160 293 0,54 5

10 Warink, W 12 14 355 350 1,01 7

11 Nijhuis, A 10 12 225 326 0,69 6

12 Kranendonk, L 11 6 235 316 0,74 9

13 Duivenvoorde van, Y 8 3 172 258 0,66 8

14 Pettinga, W 0 0 0 0 0,00 0

Stand vrijdagavond jeugd tot 5 nov. 2003.

Beste lezer,

Als U dit leest heeft U het clubblad bijna uit.
Het was deze keer wel wat veel leeswerk, maar met het jubileum in
het vooruitzicht was het de moeite waard om dit blad te vullen met
Uw verhaal, verslag en uw uitslagen.
Ik wens u heel fijne feestdagen toe en vooral begin januari 2004 een
gezellig jubileumfeest.

Eenieder die iets heeft bijgedragen aan dit clubblad, wil ik bij deze
hartelijk bedanken.
Hopelijk kan ik weer op Uw medewerking rekenen voor het volgend
clubblad!
U kunt Uw kopij aanleveren tot 14 januari 2004.

Met vriendelijke groet,
George.


