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Beste Clubgenoten,
De meeste P.K.’s en Kampioenschappen zitten erop en ook
zijn er bij ons al weer enkele toernooien verspeeld.
Deze toernooien zijn weer zeer gezellig en goed verlopen,
En dus een mooie opsteker voor de OBIS kas.
Wat hebben wij nog voor de boeg :
In het weekend van 3-4 april wordt er nog gestreden voor
Het Gewestelijke Kampioenschap 2e Klasse Banstoten.
Ook in april wordt er nog een Kadertoernooi verspeeld,
En in mei wordt het Koelman / Klingeler toernooi voor
Teams gehouden, wat ook weer een echt gezelligheidstoernooi mag worden genoemd.
Tijdens de jaarvergadering hebben wij Gerard Elst en
Wim v.Tunen bedankt voor hun inzet in de aktiviteitenCommissie, deze plaatsen zullen worden vervangen door
Banc Koelman en Frank Sinkeldam met assistentie van
Jos Scheffer voor en tijdens het Knock-Out toernooi.
Dan kwam voor mij op 23 maart slecht nieuws van Arie Ochque.
Adri, de vrouw van Arie, was in de nacht van zondag op maandag
( 21/22 maart) op tragische wijze overleden.
Wij wensen Arie heel veel sterkte en zullen Adri missen in
de Viaanse Molen alwaar zij alle dagen klaar stond voor
leden en gasten van het Biljartcentrum.
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Dit was het weer voor deze keer, alleen hieronder nog een
dringende oproep!
Sportieve groet,

Wim Koelman

OPSPORING VERZOCHT
Tijdens de jaarvergadering zijn er
2 boeketten bloemen op onverklaarbare
wijze verdwenen.
Dit kan dus echt niet!
WIE WAT WAAR ?
Biljartperikelen
Ik heb menig maal ondervonden dat de ene dag het
materiaal mij gunstig gezind is en de andere dag lijkt het
alsof (alle kennis ten spijt) de biljartballen eigenwijs hun
eigen weg zoeken en totaal geen rekening met mijn
berekeningen en mijn voorbereidingen houden.
Zou dat nou juist het leuke van het biljarten zijn?
George.
Spreuk:

God schiep als voorbeeldig dier de nijvere mier, zijn
tweede schepping was nog beter, de miereneter.
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Jaarvergadering 1 maart 2004
Nadat 45 personen de presentielijst hadden getekend opende
voorzitter Koelman de vergadering.
De notulen van de ledenvergadering van 3 maart 2003 werd
ongewijzigd vastgesteld.
De voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement werd na
enige aanpassing – zulks op voorstel van Jos Scheffer- vastgesteld.
Hierna volgde de gebruikelijke huldiging van kampioenen.
Op het financieel jaarverslag had Henk Palm op een onderdeel (de
verwerking van de aanschafkosten van de nieuwe outfit)
commentaar, omdat in een vorige jaarvergadering was afgesproken
dat deze kosten zouden worden “betaald” uit de reservepot. Door het
op te nemen in de exploitatierekening wordt een onzuiver beeld
gegeven, waardoor in plaats van winst, verlies wordt geleden.
Van achter de bestuurstafel verklaarde Greet Lammers dat het een
ieder duidelijk is waar het om gaat. Het is een manier van
”boekhouden”, waar Palm het anders zou doen.
Het ware beter geweest(reglementair) dat Palm zijn opmerkingen
ruim voor de vergadering kenbaar had gemaakt.
Vanwege dit punt kan geen decharge worden verleend, aldus Palm.
De vergadering steunde Palm(en drie medestanders) daarin niet.
De kascommissie constateerde bij het onderzoek een goed verzorgde
financiele administratie.

Anne Jager, secretaris

Spreuk:

Onze geest is als een parachute
Hij werkt alleen als hij open is.
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Van de redacteur
Beste clubgenoten,
Goede middag, avond of ochtend, het is maar net wanneer U dit
leest.
Na alle drukte welke de festiviteiten van ons 40-jarig jubileum met
zich meegebracht heeft en het lekkere gevoel dat alles goed op z`n
pootjes terecht is gekomen, ben ik met mijn gedachten al weer bezig
met het volgend clubblad.
Als ik dit zit te typen is het clubblad van februari en het verslag van
ons 40-jarig jubileum nog maar net aan U uitgereikt.
2 Bladen hoorde ik U zeggen???
Jazeker, deze keer wel!
Om alles in het clubblad van februari te stoppen zou een beetje teveel
van het goede zijn geweest. Het zou dan een clubblad worden van
zo`n 112 pagina`s en dat is niet of nauwelijks meer te nieten en te
vouwen. Vandaar dat ik een apart boekje gemaakt heb met het
jubileumverslag van de receptie en de feestavond, gelardeerd met 24
foto`s. (gemaakt door Désireé Tiecken).
Ik hoop dat U beide bladen met plezier hebt gelezen.
U kunt Uw kopij voor het volgend clubblad tot woensdag 12 mei
a.s.inleveren.
Dat is inderdaad vrij snel. Het vorige blad is 2 weken later
uitgekomen vanwege ons OBIS-feest. Vandaar deze kortere
tussenperiode. Wat de komende clubbladen betreft ben ik natuurlijk
voor een groot deel van U afhankelijk. Hopelijk kan ik, net als in het
verleden, weer voldoende kopij van U tegemoet zien.
Niet vergeten! Zeker niet vanwege de korte tijd tussen de bladen.
Allen vriendelijk bedankt voor Uw betrokkenheid.
Gr. George
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2de Lustrum “ Jaap Klingeler-toernooi
Gerrit Smit onttroond;
Ton v.d. Bos “ gekroond ”

Op zaterdag 7 en zondag 8 februari werd, in lokaliteit Café-Biljart “De
Wijckermolen”, alweer voor de 10de keer het “Jaap Klingeler-toernooi”
verspeeld. Veertien spelers waren uitgenodigd, waaronder Hans v.d.
Walle en Marcel Smit.
Eerstgenoemde, bekend om zijn uitstekende wedstrijdleiderschap, moest
door hartproblemen, een week van tevoren afhaken. Organisatie en spelers
wensen Hans beterschap en wij hopen dat je weer spoedig de draad kan
oppakken. Ook Marcel Smit, tengevolge van een bedrijfs-ongelukje zijn
duim op drie plaatsen gebroken, moest op het laatste moment afzeggen.
Ook voor jou, Marcel, beterschap. Invallers waren Henk Palm en Dirk
Smit.
Het zijn “zware” dagen geweest, zaterdag van 10 uur ’s-morgens tot 11
uur ’s-avonds en zondag van 11 uur ’s-morgens tot laat in de middag.
De wedstrijdleiding was deze dagen in handen van John Tiecken, die, op
zijn bekende rustige wijze, de touwtjes stevig in handen had.
Trouwens de organisator van dit toernooi, Jaap Klingeler, die ook op de
spelerslijst stond, had het allemaal prima geregeld.
Er werd gespeeld in twee poules van 7 deelnemers. De nrs. 1 en 2 van elke
poule streden op de laatste dag voor de overwinning, de nrs. 3 en 4 gingen
voor de plaatsen 5 t/m 8 en de nrs. 5 t/m 7 moesten onderling uitmaken
wie 9de of 14de werden.
Na de koffie met een heerlijke vlaaien-punt, beschikbaar gesteld door
Willem Koelman, kon het wedstrijdgebeuren beginnen.
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Titelverdediger Gerrit Smit begon in de eerste ronde uitstekend door Jan
Deen in 15 beurten te verslaan (48-15) moy. 3.20. Gerrit maakte in de
eerste beurt een serie van 14 car. en die klap kwam Jan niet meer te boven
Banc Koelman trof een verbeten Dirk Smit en verloor dan ook in 20
beurten wat een moy. van 2.40 opleverde, Banc bleef op 15 car. steken.
Opvallend was het teleurstellende spel van Jan van Zutphen. De eerste dag
had hij graag over willen doen. Wat mis kon gebeurde dan ook in zijn
partijen. De laatste plaats in poule 2 was het resultaat!
Jaap Klingeler moest in de eerste 3 ronden alleen maar nederlagen
incasseren, maar herstelde zich opmerkelijk door opeenvolgend 3 partijen
winnend af te sluiten, zodat Jaap weer een prettig gevoel kreeg.
Door 3 verliespartijen van Gerrit Smit in de poule-wedstrijden werd de
titelverdediger onttroond, maar een nieuwe “koning” , Ton van den Bos,
prijkte na 6 partijen fier aan de kop in poule 2. Vijf winstpartijen en een
alg. moy. van 3.06, met o.a. een partijmoy. Van 5.50 in de derde tegen
Banc Koelman.
Een koploper waarmede terdege rekening moest worden gehouden. De
koplopers in poule 1: Nico Mongelluzzi en Bertus Bakkum waren dus
gewaarschuwd!
Henk Palm verspeelde een finale-plaats, door met 2 car. verschil van Nico
te verliezen. Bertus Bakkum, een oude rot in het vak, speelde
zeer wisselvallig en had geluk dat hij de finale-poule haalde, want “als”
Henk Palm de winst tegen Nico had gepakt, dan was het alg. moy. van
Henk beter geweest.
Bertus, je had Nico wel op een “fluitje” kunnen trakteren.
Verrassend was de tweede plaats in poule 2 van Rikus Kaijer.
De finale-poule beloofde een spannende strijd te worden. De hoop van
O.B.I.S., dat Nico Mongelluzzi een rol van betekenis zou spelen, werd al
gauw de bodem ingeslagen. De eerste “klap” werd hem, door de nieuwe
“koning”, Ton van den Bos toegediend, ondanks een serie van 24,
vervolgens herstelde hij zich tegen Rikus Kaijer , die verrassend van Bertus Bakkum won, maar Bertus nam, na twee nederlagen,
revanche door Nico een “mokerslag” toe te dienen. Geheel vrij-uit spelend
won Bertus de partij in 14 beurten (60) en liet Nico (86) met een schamele
20 caramboles beschamend achter!!!
Gelukkig was zijn vrouwtje, Wil , er om hem te troosten.
Ton v.d. Bos maakte geen fout en versloeg Rikus Kaijer, die even een
bedreiging was, maar, en zeer terecht overigens, de betere biljartkwaliteiten van zijn tegenstander moest erkennen.
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Voor de plaatsen 5 t/m 8 herstelde Gerrit Smit zich met twee overwinningen. Theo Uijtendaal veroverde, zeer verrassend, de zesde plek. Jan
Deen en Henk Palm waren uitgeblust.
Voor de plaatsen 9 t/m 14 was Piet Karsten, die in de poule-wedstrijden
beneden zijn peil stond te spelen, gewenningsverschijnselen, weer op het
oude niveau. Zo kennen wij jou weer Piet.
En wat te zeggen van Jan van Zutphen? Helemaal terug van weg geweest!
John v.d. Bos werd in 15 beurten verslagen ( moy. 4.33 ), Dirk Smit werd
“opgerold” in 21 beurten ( moy. 3.09 ) en bond tenslotte Banc Koelman aan
de zegekar door met hetzelfde aantal beurten te winnen ( moy. 3.09 ). Een
herboren Jan van Zutphen, die een dag van tevoren nog zijn keu aan de
wilgen wilde hangen.
Desondanks is zijn 9de plaats een zwakke afspiegeling van zijn kunnen.
Ton v.d. Bos, een rustig type , werd dus winnaar en volgens de spelers en
de kenners onder het publiek, een terechte kampioen, kon de wisselbokaal,
uitgereikt door Jaap Klingeler, naar huis nemen.
Wedstrijdleider, John Tiecken , die het hele toernooi genoten had , reikte de
wedstrijd-resultaten aan de spelers uit en Jaap Klingeler, de organisator van
het toernooi, had voor alle spelers een “eet en drink” - pakket
samengesteld incl. een etui voor een GSM. Ook de wedstrijdleider werd
niet vergeten.
De fam. Kaijer werd door Tinie Klingeler ook nog in het “zonnetje” gezet,
vanwege de warme maaltijd van zaterdagavond. Namens de spelers en hun
vrouwen kan ik u zeggen: het was grandioos!!!!!
Heel veel dank daarvoor. Ook Jaap Ripke deed een duit in het zakje, door
twee onderhoudsetjes voor de keu te schenken. Die werden uitgereikt aan
Jan Deen (hoogste serie in % van zijn te maken caramboles) en aan Ton
v.d. Bos (hoogste aantal caramboles t.o.v. zijn te maken caramboles).
Jaap het was een leuke geste !
Theo Uytendaal deed het woord namens de spelers en deelde vele boeketjes
bloemen uit en een prachtige doos sigaren voor Jaap Klingeler.
Supporters van O.B.I.S., bedankt voor jullie komst, en dat jullie ook nog
partijen hebben geteld stelden wij zeer op prijs. Met dank aan Rob en Hetty
, verzorgen van de drankjes en hapjes en niet te vergeten de heerlijke
tomaten- en kippensoep, eindigde dit geslaagde toernooi, dat voor de 10de
keer werd verspeeld.

Jaap Klingeler c.s., nogmaals, hartelijk bedankt !
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Stand na 7 ronden:
Poule 1:
1. N.Mongelluzzi 6 8 3.85 22
2. B.Bakkum
6 8 2.22 23
3. H.Palm
6 6 2.34 13
4. T.Uytendaal
6 6 0.85 6
5. J.Klingeler
6 6 1.51 15
6. J.v.d.Bos
6 4 1.52 13
7. P.Karsten
6 4 1.57 12

poule 2:
1. T.v.d.Bos
6 10 3.06 18
2. R.Kaijer
6 8 1.05 9
3. G.Smit
6 6 1.47 14
4. J.Deen
6 6 1.45 17
5. D.Smit
6 6 1.49 8
6. B.Koelman
6 4 1.02 6
Finale
poule 5-8
7. J.v.Zutphen
6 2 1.86 11

Finale poule 1-4

1.
2.
3.
4.

T.v.d.Bos
R.Kaijer
B.Bakkum
N.Mongelluzzi

Finale poule 5-8

3 6 2.96 13
3 2 1.04 7
3 2 2.10 17
3 2 2.60 24

5. G.Smit
6. T.Uytendaal
7. J.Deen
8. H.Palm

3 4 1.78 9
3 4 1.01 8
3 2 1.06 10
3 2 1.44 7

Finale poule 9-14
9. J.v.Zutphen
10. P.Karsten
11. J.Klingeler
12. D.Smit
13. J.v.d.Bos
14. B.Koelman

3 6 3.42 14
3 6 1.65 10
3 2 1.38 7
3 2 1.61 12
3 2 1.45 12
3 0 1.22 7

Tot volgend jaar ????

Verslaggever (en medespeler):
Henk Palm
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Even bijtanken aan de bar.

Het complete Klingeler-team, incl. (rechts)
wedstrijdleider John Tiecken en naamgever Jaap Klinger.
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Medewerkersmiddag op 21 maart 2004
Half elf was de start van het jaarlijks terugkerend spektakel dat 10
van de rood heet.
Door 27 vrijwilligers, die de door hen diep in het hart gesloten
biljartvereniging OBIS het gehele jaar door van dienst zijn geweest
in welke vorm dan ook, werd op het groene laken, soms heel fel en
soms nog feller, gestreden om de hoogste eer.
Elk team (9) bestond uit 3 personen die gezamenlijk 25 caramboles
over rood moesten spelen. De laagst spelende moest er 5 maken, de
wat sterkere speler ging door tot er totaal 13 caramboles gespeeld
waren en de z.g.n. sterke speler moest de resterende 12 caramboles
produceren om het totaal van 25 vol te maken. Dus, het aloude 10
over rood werd 25 over rood! Cor de Heer fungeerde, samen met
Henk Lammers, als wedstrijdleider.
Het was een wirwar van partijtjes, het snel op elkaar volgen van
steeds weer nieuwe tegenstanders en het afraffelen van een aantal
caramboles, die de gezelligheid tot op een hoog niveau deden
opzwiepen.
Henk Lammers, u weet wel, de alom geprezen hoofdwedstrijdleider
van onze club, ons niet meer weg te denken lid van verdiensten, de
man die je zo verschrikkelijk graag een slaapplaats in ons
clubgebouw gunt, zodat hij niet iedere keer heen en terug naar de
club hoeft te fietsen, had geen moeite het snelle ritme van de (soms
korte) partijen te volgen.
Wie moest nou tegen wie. Nou, dat was eigenlijk niet zo`n probleem.
De wedstrijden waren door Henk netjes uitgeschreven en op ieder
tafeltje neergelegd, zodat iedereen gemakkelijk kon zien op welke
biljarttafel en tegen wie hij moest spelen. Cor deed na iedere ronde
het computerwerk, waardoor de (tussen)stand actueel bleef.
Als er af en toe maar gebiljart kon worden en er tussendoor even tijd
was om wat te drinken of te ouwenelen, dan waren de aanwezige
obissers al lang tevreden.
Om vier uur werden de vrouwtjes verwacht en dat klopte exact.
Pagina 12

Clubblad april 2004

Bijna tegelijk kwamen de mooi opgedoste en in decente kleding
gestoken ega`s binnen. Met de lippen gestift en de haren in de krul,
wisten zij de aandacht van de mannen gemakkelijk op zich te
vestigen. Hun aanwezigheid werkte duidelijk sfeerverhogend.
Het barwerk werd door ons nieuwe dinsdagavondlid Wesley Pettinga
op een vriendelijke manier verzorgd en hoe raadt U het, hij werd
bijgestaan door Cor de Heer, de barman bij uitstek. De borrelhapjes
werden ons aangereikt door de altijd voor dit werk te porren An de
Ruijter. Alles was weer prima voor elkaar!
Aan het eind van de middag mochten de magen bijgevuld worden
met een stokbroodje paling, zoute haring, zalm of salade.
Al met al een geslaagde middag die ons gevoed en gesterkt heeft
weer een jaar door te gaan met ons vrijwilligerswerk voor OBIS.
Teambuilding, zoals het tegenwoordig zo mooi heet, heeft zijn
vruchten afgeworpen.
Een middag om op terug te kijken!
Groeten van een vrijwilliger,
George Jacet.
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Biljartpaleis !!!!!!!!!!
Biljartpaleis?, ja precies wat ik bedoel, daar in dat Heemskerkse
OBIS.
Ik heb het geluk gehad om daar diverse keren te mogen spelen, voor
het Plumbers driebanden-toernooi en het net verspeelde OASE
kadertoernooi. Alle twee de toernooien heb ik, als geweldig ervaren,
niet alleen vanwege het sterke deelnemersveld in beide toernooien,
maar vooral van de entourage en organisatie van het totale clubbeleid
van de b.v. OBIS.
Bij binnenkomst overvalt je de prachtige biljartgelegenheid met de
fantastische Wilhelminatafels, schuin in rij opgesteld, met voldoende
zitruimte voor arbiters en spelers aan de ene kant, en aan de andere
zijde gezellige en overzichtelijke zitgelegenheid voor toeschouwers.
Het geheel is zeer smaakvol in warme kleuren aangekleed, door
mensen die gevoel voor deze zaken, in combinatie met een
biljarthart, hebben.
Als je dan ook hartelijk ontvangen wordt, met geweldige mensen
achter de bar, om er een paar te noemen. Piet Karsten met zijn altijd
vriendelijk Joke, of Cor de Heer met zijn charmante Gerie, bijgestaan
in drukke perioden door goedwillende leden en wat te zeggen van de
keukenprinsessen An en Ellie om je te verwennen met alle denkbare
snacks, of de organisatie met mensen zoals Jaap Ripke, de familie
Tiecken, (Cynthia in de bediening, Désireé als arbiter en papparazzi)
en John samen met Henk Lammers de wedstrijdleiding. Kortom het
is allemaal perfect geregeld daar bij OBIS. Hulde aan de vereniging,
waarin eenieder zijn steentje in bijdraagt.
Tot slot nog iets over het OASE-toernooi.
Geïnspireerd door dit biljart-walhalla, zijn er diverse spelers die tot
prachtige prestaties kwamen. Bijvoorbeeld Vincent Veldt met een
hoogste serie van 172 38/2, Peter Boelhouwer 104 38/2 en Carel
Bakker de kortste partij in 5 beurten en een serie van 102 57/2!
Knap hoor!
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Wat te zeggen van Jeroen Beentjes, diverse partijen van zes beurten!
225 te maken caramboles in de spelsoort 57/2. Prachtig gedaan
Jeroen!
De uiteindelijk winnaar werd Jaap Ripke. Jammer voor mij, maar
met een tweede plaats ben ik dik tevreden.
Terugkijkend op een geweldig biljartweekend bij OBIS Heemskerk,
bedank ik eenieder hartelijk die zijn of haar medewerking aan dit
festijn verleend heeft.
Begin april komt mijn biljartmaatje Henk Korenstra van b.v. DOS uit
voor regionaal west bandstoten 2e klasse, welke bij OBIS verspeeld
wordt.
Ik verheug me erop om deze keer als toeschouwer bij uw vereniging
aanwezig te zijn.
OBIS-fan: Wil van den Braak.

Spreuk:

Bloemen zijn om mooi te zijn.
Mensen om goed te zijn.
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Een artikel uit het Dagblad West-Friesland
-HOORNHet Pearle Kaderteam (het team van Piet Liefting)
was het jaar 2004 goed begonnen. De eerste vier
wedstrijden werden niet verloren.
Maandagavond (16 febr.) maakte De Vries
Juwelier een einde aan die reeks. In het
biljartcentrum Horna in Hoorn stootten de in eigen
huis spelende kadristen Pearle met 4-2 uit het
ritme.
Het was opnieuw Wouter Heida die de toon zette. De Hoorse kadrist
speelt de laatst weken heel sterk. Zo ook tegen de zeer geroutineerde
Piet Liefting van Pearle. Liefting, goed voor een partijlengte van 230
caramboles, is een geslepen biljarter. Trucs zijn hem niet vreemd en
met Heida (190) als opponent zag hij wel mogelijkheden.
Liefting maakte echter een denkfout. Wouter Heida heeft een manier
van kaderen waarbij hij de indruk wekt dat hetgeen de ander doet
hem totaal niet interesseert.
Hij lacht wat als je er naar vraagt, maar als het juist is, is het een
goede tactiek. Na vier beurten keek Heida tegen een achterstand aan
van 52-82, ogenschijnlijk liet hij blijken dat het gat best te dichten
was. Met een serie van 41 (5e beurt) boog hij de achterstand om in
een voorsprong van 93-84 om vervolgens opnieuw achter te raken
(94-115). De leiding nam hij in de zevende beurt weer over (123116, waarna Liefting slechts één punt scoorde en Heida in zijn 8e
poging het treffen afsloot met een respectabele serie van 167.
Het door de bond vastgestelde moyenne voor Wouter Heida is 15,57.
tegen Liefting scoorde hij 23,75 en daar was hij dik tevreden mee.
Liefting kon het verlies niet makkelijk verwerken. Hij had twee
kardinale fouten gemaakt, maar schreef dat toe aan het materiaal.
Wel besefte Liefting dat de leeftijd een rol gaat spelen als het om
precisie gaat. Toch bleef Liefting nog lang filosoferen over de partij.
Terwijl de voorbereidingen voor de wedstrijd tussen Ed van der
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Steen en Frits de Jong al in volle gang waren, trachtte Liefting nog
gehoor te vinden voor argumenten die de oorzaak waren van zijn
nederlaag. Vooral Heida werd verbaal met uitleg bestookt.
Met een 4-2 nederlaag moest Pearl toch genoegen nemen.
Verder werd in dat artikel vermeld dat OBIS Beemsterkaas met 6-0
versloeg.
In de rangorde van 13 teams stond OBIS toen op 7e en Pearl op de 4e
plaats.
George.
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Plumbers 2003, het succes van een driebanden toernooi
Dat het Plumbers Driebanden Toernooi
een succes is kunnen we nu intussen na
het derde achtereenvolgende toernooi
wel zeggen. Een succes omdat de
gegadigden zich inmiddels in rijen
opstellen om aan dit toernooi mee te
mogen doen, een succes omdat ook de
publieke belangstelling groot is voor dit
De wisseltrofee
toernooi, een succes omdat er stijging
plaatsvindt in de barinkomsten voor BV Obis, een succes omdat er nog
steeds heel veel vrijwilligers zijn die de organisatie een fors handje willen
helpen bij de realisatie van dit toernooi, een succes omdat we op zaterdag
met spelers, sponsors en vrijwilligers konden genieten van een uitgebreid
en zeer smakelijk buffet, een succes omdat we de zaterdagavond in
kermissferen de zondag ingeluid hebben, een succes omdat het bestuur van
BV Obis volledige medewerking verleent bij de organisatie en, last but not
least, een succes omdat er fantastische sponsors zijn die de nodige
financiele ondersteuning geven.
Dat de gegadigden zich in rijen opstellen lijkt overdreven gezegd, maar Piet
van de Meij en ondergetekende krijgen werkelijk regelmatig aanmeldingen
van mensen die graag aan het toernooi mee willen doen, en een aantal van
hen zullen zeker ook in de gelegenheid gesteld gaan worden. Bij de 1ste
editie van het toernooi hebben we gesteld dat er elk jaar 4 personen afvallen
en er weer 4 nieuwe of oude voor in de plaats komen. Ook hebben we
gesteld dat we het toernooi breed willen houden, dat wil zeggen 4 spelers
moyenne 0.550-0.675, 4 spelers 0.675-0.800 moyenne, 4 spelers 0.8000.900 moyenne en 4 spelers 0.900 moyenne en hoger. Uit elk groepje zal
een afvaller komen en zal een nieuwe speler toegevoegd worden. Een
afvaller zal worden geselecteerd uit diegene die al het vaakst hebben
meegedaan.
En, hoewel de keuze voor ons steeds moeilijker gaat worden wie er af moet
vallen, willen we vast blijven houden aan deze opzet van het toernooi en
accepteren daarbij dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.

Pagina 18

Clubblad april 2004

We willen daarin consequent zijn. De afgevallen spelers zullen uiteindelijk
snel genoeg weer een keer uitgenodigd gaan worden.
Dat deze opzet tot verrassende resultaten kan leiden is ook dit jaar weer
bewezen. Nieuwe aanwinsten voor het toernooi waren Rob Koning, Michel
Ales en Jan Viskil. En als 4e man was Jan Prikkel weer toegevoegd. Deze
heren waren in staat uitstekend partij te bieden aan de gevestigde namen.
Omdat helaas Toon Rekmans (moy 0.925) op het laatste moment moest
afzeggen heb ikzelf als eerste reserve meegedaan.
Het deelnemersveld van het Plumbers Driebanden Toernooi 2004:

Poule A
Jan Viskil
Marcel Versluis
Ab Lenaers
Hans Weijers
Rob Koning
Leen Sprangers
Cor de Heer
Piet van der Meij

De 16 deelnemers

Car
55
45
45
45
40
35
35
32

Poule B
moy
1.000
0.875
0.875
0.825
0.750
0.675
0.650
0.575

car
Pieter Adrichem
50
Menno de Vries
50
Jan van Slooten
45
Jan Prikkel
40
Jaap Ripke
35
Wil van der Braak 35
John Tiecken
32
Michel Ales
32

De

moy
0.925
0.925
0.825
0.775
0.675
0.650
0.575
0.575

winnaar
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Ik zal u niet vervelen met een uitgebreid wedstrijdverslag.
De meeste van u zijn wel een of meerdere dagdelen aanwezig
geweest en hebben van de wedstrijden kunnen genieten.
Echter een aantal opmerkelijke resultaten wil ik u niet onthouden.
Wat dacht u van Michel Ales, oud jeugdlid van JBV de Magneet en
nu alleen nog af en toe (vrij)spelend in het café. Ingeschat op een
moyenne van 0.575 speelt hij een toernooi met 0.665 en eindigt hij
op een eervolle 3e plaats door winst in de finalepartij tegen Piet van
der Meij. Zijn mooiste partij was echter tegen Jan Prikkel tegen wie
hij in 39 beurten uitging.
Ook Piet van der Meij kan terugzien op een zeer geslaagd toernooi,
met ook een partij in 39 beurten, tegen Leen Sprangers. Nog een
clubgenoot, Jaap Ripke. Ook een prachtig toernooi gespeeld, winst in
38 beurten tegen Jan Prikkel en 45 beurten tegen Pieter Adrichem.
Dan Ab Lenaers, 35 beurten tegen Hans Weijers en een paar hoogste
series van 8 in het toernooi. Zijn kinderen zijn lid van de magneet,
als ze het talent van hun vader hebben belooft dat wat alle goeds voor
de biljarttoekomst.
Ook Pieter Adrichem kunnen we niet overslaan met diverse hoogste
series van 8 en, hoewel misschien op een teleurstellende 7e plaats
geeindigd, een algemeen moyenne van 0.924.
Hans Weijers moeten we ook noemen met een hoogste serie van 10,
de hoogste van het toernooi.
En wat dacht u van Rob Koning, nieuweling in het toernooi, dus ook
maar een serie van 8 op tafel getoverd. Hij wil, denk ik, graag nog
een keer terug komen.
Tot slot de twee finalisten.
Als tweede geëindigd met een algemeen moyenne van 1.011 heeft
Menno de Vries heeft met prachtig spel laten zien dat hij zeker een
kandidaat voor de titel is. En ook hij een paar series van 8.
En de trotse bezitter van de wisseltrofee, onze winnaar Jan Viskil.
Bijna alle partijen rond de 1.000 of boven de 1.000 moyenne.
Eindmoyenne 1.036. Een terechte winnaar van de 3e editie.
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De eindstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

moy
Jan Viskil
1.036
Menno de Vries 1.026
Michel Ales
0.671
Piet vd Meij
0.575
Hans Weijers 0.785
Jaap Ripke
0.665
Pieter Adrichem 0.936
Leen Sprangers 0.600

HS
8
8
5
5
10
6
8
6

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

moy
Wil vd Braak
0.648
Ab Lenaers
0.780
Marcel Versluis 0.762
John Tiecken
0.497
Rob Koning
0.643
Jan van Slooten 0.672
Jan Prikkel
0.577
Cor de Heer
0.514

HS
6
8
6
5
8
5
5
5

Tot zover het verslag van het 3e Plumbers Driebanden Toernooi.
Rest mij nog om, ook namens Piet, u allemaal te bedanken voor de
steun die wij bij het toernooi van iedereen gehad hebben, hetzij als
toeschouw(st)er, als medewerk(st)er of als deelnemer.
Namen ga ik niet noemen, ik vergeet dan vast iemand.
Een speciale dank uiteraard voor alle sponsors van het toernooi.
De slotvraag, komt er een vervolg????
Jazeker.En dit vervolg is al gepland ook. Bij het bestuur is het
verzoek ingediend om het 4e Plumbers Driebanden Toernooi te
mogen houden op 18, 19 en 20 februari 2005. Dit verzoek is ook
neergelegd bij de wedstrijdleider van het district, Rob koning. Dit om
conflicten met finales te voorkomen.
We hebben nu al hoofdbrekens wie er af gaat vallen en wie we als
nieuweling uit zullen nodigen. Ik sta in ieder geval zelf er weer naast,
uiteraard wel als 1e reserve. Maar wie worden de ander 3.
U hoort het nog van ons.
Wij, Piet en ik, hopen u allemaal op een van genoemde dagen te
mogen begroeten, hetzij als deelnemer, medewerk(st)er of als
toeschouw(st)er.
Wedstrijdgroetjes, John Tiecken
Spreuk:

U kunt, als u maar durft.
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Van Lex Kranendonk (vrijdagavond)
Hoi, ik ben Lex kranendonk.
Ik ben 14 en wil later kok worden en een restaurant openen.
Ik hou ook van sport dus ben ik op biljarten gegaan,
Ik heb echter niet andere hobby’s.
Ik zit op de club de obis de magneet.
Het is een leuke club je krijgt wedstrijden en training,
Ik vind zelf dat mijn gemiddelde hoger moet.
Ik vind het leuk om les te hebben.
Ik heb ook in het Nederlands kampioenschap gespeelt,
Jammer genoeg was ik 4de geworden.
Ik weet niet wie er sterker speelt mijn zusje Myriam of ik,
Maar dat maakt mij niet veel uit.
Lex.
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Part. Pnt Car Brt Moy HS
Lenaers, J
7
21 77 141 0,54 5
Wezepoel, T
6
15 200 187 1,06 9
Mans, L
8
13 114 186 0,61 11
Mans, R
6
12 129 162 0,79 6
Verduin, P
8
12 135 209 0,64 7
Sinkeldam, R
7
11 46 166 0,27 3
Wildt de, W
8
11 305 201 1,51 11
Stoops, J
5
10 128 125 1,02 10
Duivenvoorde van, Y
7
10 167 175 0,95 6
Wezepoel, P
6
9 117 166 0,70 6
Kranendonk, M
4
6 51 98 0,52 6
Lenaers, P
7
6 47 181 0,25 4
Warink, W
3
5 75 53 1,41 7
Nijhuis, A
5
5 109 169 0,64 4
Kranendonk, L
4
4 101 140 0,72 6
Nijhuis, F
5
3 111 123 0,90 6

Stand jeugd vrijdagavond tot 24 maart.

spreuk:

Er is voor ieder mens een stukje hemel
als we er maar geen hel van maken.
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Regels en/of afspraken.
Waarom regels en afspraken? Het verbaast mij nog steeds, dat er
leden zijn, die , na 4 jaar sinds de opening van ons prachtige
biljartzaal, de foedraal en/of keu tegen de wand zet of op de vloer bij
de zitgelegenheid deponeert.
Ook bij het “vrij-biljarten” wordt dat geconstateerd en zelfs de jacks
op de stoelen of op de tafels worden neergelegd.
Hoe het wel moet, zal waarschijnlijk niet in het “Huishoudelijk
Reglement” staan, maar er zijn destijds wel afspraken gemaakt om de
foedraal onder de biljarttafels te leggen, de keu’s in de daarvoor
bestemde standaars te zetten en de jacks aan de kapstok op te hangen.
In genoemde hal, bij de toiletten, bevindt zich een kapstok, op “Paul
Visser hoogte” , waar genoeg ruimte is en “knaapjes” aanwezig zijn
om uw jas of jack daar op te hangen.
Thuis gooit u uw keu toch ook niet, in de huiskamer, op tafel en uw
jack op een stoel?
Trouwens u mag gerust de mensen erop wijzen dat in de biljartzaal
keuenstandaards zijn en in de hal een kapstok.
De lokaliteit van OBIS is een prachtige accommodatie en daar moet
men zuinig op zijn.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te biljarten van
‘s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat, laten we het dus netjes houden.
Regels hiervoor zijn er waarschijnlijk niet, laten we het dan maar op
een afspraak houden!
In de hal hangt ook een kalender. De bedoeling hiervan is dat deze
kalender gebruikt wordt om officiële wedstrijden of andere
belangrijke zaken, zoals b.v. een jaarvergadering,
teamwedstrijden,nieuwe lakens, sluiting kermisweek, etc.,etc.
te vermelden.
Dit geldt niet alleen voor OBIS, maar ook voor de jeugdafdeling!
Moet dit allemaal zult u zich afvragen. Ja, dit moet! Het kan
namelijk gebeuren, dat b.v. op maandag 1 maart de jaarvergadering
gepland is, deze datum was reeds in een eerder stadium vastgesteld
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en niet op de kalender vermeld staat. Een teamleider, die een
teamwedstrijd moet verschuiven, ziet op de kalender dat op
maandag 1 maart geen aktiviteiten zijn en stelt deze datum vast om
de teamwedstrijd te laten spelen. Hij licht zijn tegenstanders in, dat
op deze datum gespeeld kan worden. Tegenstanders gaan akkoord en
de teamleider gaat tevreden naar huis. Nu blijkt later, dat de
wedstrijd geen doorgang kan vinden, omdat op deze datum de
jaarvergadering gepland was. De gevolgen hiervan laat zich raden.
Tot ergernis van de teamleider moet hij de tegenpartij in kennis
stellen, dat op bewuste avond niet gespeeld kan worden en dus een
nieuwe datum vastgesteld moet worden.
Dit werkt dus niet! Alles, wat reeds bekend is, moet op de kalender
vermeld worden. Dit om misverstanden en irritaties te voorkomen.
Dit staat vermoedelijk ook niet in het “Huishoudelijk Reglement”.
Ook dit valt onder de “noemer” AFSPRAKEN !
Het zijn allemaal kleine dingen, maar óh zo belangrijk!
Criticus: Henk Palm
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Het onderstaand stukje komt uit de
KATHOLIEKE ILLUSTRATIE
15E JAARGANG NO. 11 1881
per kwartaal: ƒ 0,90
per jaargang: ƒ 3,60

Hoeveel tabak er jaarlijks verbruikt wordt………..
Een liefhebber van statistieken heeft de aardigheid gehad de
volgende berekeningen omtrent het tabaksverbruik te maken.
Wanneer men al de tabak, die jaarlijks over de gehele wereld
opgerookt, opgesnoven en opgepruimd wordt, tot één enkele sigaar
wilde rollen ter dikte van twee duim, zou men een kabel verkrijgen
lang genoeg om dertigmaal den aardbol te omspannen, en dat wel om
zijne grootste dikte, namelijk langs de evennachtslijn. Maakte men al
die tabak tot snuif, dan zou men een snuifberg krijgen, waaronder
eene stad van middelbare uitgestrektheid begraven zou kunnen
worden, evenals éénmaal Herculanum en Pompeij onder de asch van
den Vesuvius werden bedolven. Werd ten slotte al die tabak tot
pruimtabak gebezigd, dan zou er met uw verlof, lezer – een
reuzenpruim van komen, zoo groot als eene Egyptische pyramide.
Bré-Ja
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Uitslag koppelraadsel vorig

droog
deeg
boter
vis
van
zomer
feest
dames
dag
rang

bloem
rol
koek
water
nacht
dag
kleding
mode
mars
orde

clubblad

knop
stoel
deeg
vogel
vlinder
taak
zaak
gril
tempo
loos

brug
vriend
na
taal
bij
wit
zang
fiets
meest
huis

klas
in
deel
les
na
lof
koor
stuur
al
werk

genoot
zet
staat
rooster
dorst
rede
zang
loos
arm
schuw
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Pos

Stand

Naam

Part. Pnt Car

Brt

Moy HS

1

Meij van de, P

14

38

939 287 3,27 28

2

Koelman, W

15

34

806 294 2,74 20

3

Pettinga, W

15

32

242 328 0,73

4

Bart, R

16

31 1138 286 3,97 31

5

Bouhof, A

14

27

781 288 2,71 24

6

Beentjes, B

16

27

581 347 1,67 12

7

Beentjes, K

16

27 1093 372 2,93 23

8

Duyn,E, E

14

26

642 254 2,52 19

9

Lammers, B

15

26

632 326 1,93 16

10 Mol, C

16

26

842 351 2,39 17

11 Beentjes, E

16

26

659 376 1,75 13

12 Aardenburg, J

15

25

662 296 2,23 22

13 Glorie, T

14

24

275 289 0,95

14 Mantel, A

15

24

731 301 2,42 16

15 Lammers, H

15

24 1043 318 3,27 32

16 Elst, G

16

22

571 355 1,60 18

17 Nijssen, F

16

22

356 358 0,99

18 Koelman B, B

14

20

357 303 1,17 10

19 Wolke, R

16

20

222 419 0,52

20 Koelman Jh, J

14

19

913 291 3,13 25

21 Heer de, C

15

19

896 312 2,87 21

22 Welp, C

14

18

479 329 1,45 17

23 Mol S, S

15

18

691 331 2,08 22

24 Bruins, G

14

17

419 312 1,34 15

25 Scheffer, J

11

16 1337 224 5,96 49

26 Schoehuijs, G

12

15

381 266 1,43

27 Beentjes, H

13

13

542 301 1,80 11

28 Looijenga jr, B

12

11

513 226 2,26 16

29 Ruijter de, R

10

6

272 236 1,15

30 Diemeer, A

8

2

189 154 1,22 11

dinsdagavond tot 24 maart
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Om te weten!
Helaas is, na bijna 15 jaar lidmaatschap, Joop Fijen gestopt
met het biljarten op de maandagmiddag. Zijn gezondheid laat dit
jammerlijk niet meer toe. Joop, bedankt voor de gezelligheid al
die jaren en het allerbeste voor de toekomst.
Ook Piet Koper is inmiddels gestopt met biljarten op de
donderdagavond. Bijna 22 jaar heeft Piet op de donderdag
meegedraaid. Bij de teamwedstrijden op de woensdagmiddag
speelt hij zijn partijen nog altijd mee! Hopelijk nog vele jaren!!
Chris Hummel heeft een keuze moeten maken tussen
biljartvereniging O.O. uit Beverwijk of OBIS. Vanwege zijn
studie heeft hij voor O.O. gekozen. Jammer dat hij de
woensdagavond heeft verlaten. Zijn mooie spel zullen we node
moeten missen. Sukses met je studie, Chris!
Rob Overdijk speelt al zo`n 3,5 jaar bij de kadergroep op de
donderdagmiddag. Hij heeft zich inmiddels opgegeven als n.s.lid
en heeft te kennen gegeven dat hij graag met een West-Frieskaderteam zou willen meedraaien. Wordt aan gewerkt!
De heer W.v. Roon heeft van 6 febr. t/m 11 maart op de
ballotagelijst gestaan. Aan zijn deelname op de donderdagavond
is in deze periode bij het bestuur geen bezwaar binnen gekomen.
Het bestuur heet de hr. W.v. Roon van harte welkom en wenst
hem een gezellige en sportieve tijd toe bij OBIS.
Als u fouten in het jubileumblad “de Geschiedenis van 40
jaar OBIS” ontdekt heeft, heb ik U gevraagd dit even aan mij
door te geven. Gelukkig maar twee foutmeldingen! Jos Scheffer
stond niet vermeld als drager van het zilveren OBIS-speldje. En
de start van de Euro is niet het jaar 2000, maar 1 jan. 2002. (is
inmiddels hersteld!).
De laatste seniorenclubavond is op do. 27 mei `04 en het
nieuwe seizoen begint op di. 10 augustus 2004.
De seniorenclubfinale is van maandag 31 mei t/m zondag 6
juni `04. Het volgend clubblad komt begin juni `04 uit en dan is
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de finale reeds begonnen. Let daarom goed op het publicatiebord
voor Uw tel- en schrijfbeurten.
Op ma.7 juni (direct na de clubfinale) beginnen de
teamwedstrijden weer. Het clubblad met de teamindeling komt
begin juni uit. Het kan zijn dat de teamwedstrijden dan ook al
begonnen zijn. Houdt U daarom vooral het publicatiebord in de
peiling.
In het vorig clubblad heb ik, op veler verzoek, de ledenlijst
afgedrukt. Ik heb U gevraagd eventuele fouten in deze lijst aan
mij door te willen geven. Ik heb daar nauwelijks reacties op
gehad. Dus ga ik er vanuit dat de ledenlijst in orde is! Van een
paar mensen heb ik vernomen dat de lettertjes een beetje aan de
kleine kant waren. Moeilijk te lezen. In verband hiermee zal ik de
lijst, weliswaar in verkorte vorm (alléén naam, voornaam,
geboortedatum, adres en telefoonnummer), in een van de
volgende clubbladen opnieuw afdrukken. Altijd gemakkelijk om
iemand telefonisch te bereiken voor ruiling; een praatje, o.i.d.
De vrijdagmiddag is vanaf 26 maart weer vrijgekomen om
vrij te biljarten. Dit is mogelijk tot het nieuwe seizoen begint.
(vrijd.13 aug. `04)
Wat U ook mag weten is dat U best een keertje wat kopij mag
aanleveren voor het volgend clubblad. U kan dat doen tot
woendsdag 12 mei a.s. Laat eens van U horen. Bedank ervoor!
U heeft het goed gelezen? De jeugd wordt wekelijks getraind
door Jan Keus, Jan de Wildt, Vincent Veldt en vanaf vrijdag 26
maart is Frank Sinkeldam ook bij het trainen betrokken. Op 24 en
25 april mogen de jeugdspelers Floris Nijhuis, Tom Wezepoel,
Wesly de Wildt en Paul Wezepoel bij b.v. O.O. in Beverwijk de
strijd voor de eerst plek aangaan in de gewestelijke finale voor
teams. Een goede trainig voor deze finale kan van groot belang
zijn! Sukses allemaal.
groeten, George.
Spreuk:
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is de tijd verloren laten gaan.
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Magneet nieuws
B-team competitie Jeugd
De B-team competitie was dit jaar weer een gezamenlijke onderneming van
drie districten, Zaanstreek/Waterland, Alkmaar en Kennemerland.
Het was een spannende competitie die tot op de laatste speelronde
spannend was.
De strijd om de eerste plaats ging tussen de Magneet 3 en BVK 1.
Uiteindelijk wist de Magneet 3 met 2 winstpunten verschil de fel begeerde
wisselbeker te bemachtigen. Wesley, Tom, Floris en Paul van harte
gefeliciteerd met dit fantastische resultaat.
Ook de strijd om de derde plaats was tot de laatste speelronde nog niet
beslist. Hiervoor waren de beide andere teams van de Magneet nog in
competitie met Vennewater en Onder Ons. Uiteindelijk wist Vennewater
aan het langste eind te trekken en eiste de derde plaats op voor de Magneet
1 en 2.
Al met al een geslaagde B-team competitie

Eindstand competitie B-teams jeugd
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Team
O.B.I.S./De Magneet 3
BVK 1
Vennewater 1
O.B.I.S./De Magneet 1
O.B.I.S./De Magneet 2
Onder Ons 1
BVK 2
De Blauwe Bal 2

Wed. Winstp. Verliesp.
14
56
28
14
54
30
14
47
37
14
44
40
14
40
44
14
39
45
14
32
52
14
24
60

In het weekend van 24 en 25 april wordt de gewestelijke finale, oh sorry de regio
finale gespeeld bij Onder Ons in Beverwijk. Komt allen Wesley, Tom, Floris en Paul
aanmoedigen, het wordt door deze jongens op prijs gesteld als er belangstelling is
van de ouderen.
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Persoonlijke resultaten
Ook de persoonlijke resultaten van de Magneet spelers en
speelsters tijdens de B-team competitie mogen gezien worden.
Allemaal zijn ze gegroeid.
Dit is mede te danken aan de fantastische trainingen die deze
kanjers hebben gekregen.
Een compliment aan het adres van Vincent Veldt, Jan de Wildt en
Jan Keus, die met hun enthousiasme en geduld aan de Magneet
leden hun biljartkennis en kunde overdragen.

start
Naam
moyenne
Yoni van Duivenvoorde
0,73
Lex Kranendonk
0,78
Myriam Kranendonk
0,31
Linda Mans
0,38
Remco Mans
0,47
Floris Nijhuis
0,94
Anita Nijhuis
0,65
Jeroen Stoops
0,67
Patrick Verduin
0,48
Wendy Warink
0,91
Tom Wezepoel
0,87
Paul Wezepoel
0,46
Wesley de Wildt
1,31
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aantal
partijen
6
10
12
10
10
10
8
11
11
6
11
10
11

huidige
moyenne
0,79
0,86
0,39
0,65
0,61
0,97
0,72
0,85
0,55
1,23
1,01
0,66
1,52

108,70%
109,70%
124,92%
171,05%
129,79%
103,48%
111,43%
126,87%
114,58%
135,09%
116,08%
144,49%
115,89%

aantal
oud
29
29
17
19
23
33
27
27
23
33
31
23
44

aantal
nieuw
31
31
19
27
27
33
29
31
25
41
38
27
50
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Verslag B-teams Jeugd
We moesten tegen de clubs Onder-Ons, B.V.K., Vennewater & de
Blauwe bal.
Van het district ZW.A.K dat staat voor Zaanstreek-Waterland,
Alkmaar en Kennemerland.
We zaten in de Magneet 3 met ze 4en daarom moesten we elke
wedstrijd omwisselen met 2 spelers 2 partijen spelen en 2 spelers 1
partij spelen.
De Competitie liep wel lekker want we wonnen veel en speelde ook
goed.
Alleen we dachten dat we geen eerste zouden worden omdat we de
laatste partij tegen B.V.K.1 gelijk hadden gespeeld waardoor B.V.K.
1 met hun laatste wedstrijd nog genoeg punten konden halen om
eerste te worden maar ze speelde die partij slecht waardoor we toch
eerste werden.
De prijs uitreiking was 14 maart bij Onder-Ons, de prijzen waren
een wisselbeker en een beker die iedereen eerst thuis mag houden en
daarna op de club wordt gezet.
2de waren B.V.K. 1 en 3de waren Vennewater.
Nu krijgen we op de vrijdagavond(jeugdavond) training om goed
voorbereid te zijn voor het gewest voor teams, dat gespeeld wordt op
24 & 25 april bij Onder-Ons te Beverwijk.
Dus als u ons wilt aanmoedigen kunt u daar langs komen.
Tevens willen we ook nog iedereen bedanken voor het organiseren
van dit spektakel.
Met vriendelijke biljartgroeten,
Floris Nijhuis, Paul Wezepoel,
Wesley de Wildt en Tom Wezepoel
Spreuk:

Wat je weggeeft, verlies je niet.
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Het team: v.l.n.r. Linda Mans, Remco Mans, Patric Verduin en
Jeroen Stoops behaalde een 5e plaats.

De trotse winnaars: Floris Nijhuis, Tom Wezepoel,
Wesley de Wildt en Paul Wezepoel. En jeugdleider Leon Wezepoel
Spreuk:
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De vraag is niet “Wat moet ik geven?
De vraag is “Wat mag ik geven”.
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Part. Pnt Car Brt Moy HS
Limmen, J
15 36 887 291 3,04 16
Liefting, P
15 33 2953 202 14,61 122
Jacet, G
15 31 1725 234 7,37 51
Gosselink, S
13 30 1492 186 8,02 69
Sinkeldam, F
14 30 1494 206 7,25 64
Mol Jh, J
14 30 1752 206 8,50 97
Roelands, J
14 29 2125 169 12,57 81
Beentjes, J
13 26 2389 146 16,36 145
Tiecken, D
16 25 662 363 1,82 14
Visser, P
15 25 1281 309 4,14 38
Guldemond, M 15 24 1565 209 7,48 77
Veldt, V
11 16 1794 135 13,28 102
Ripke, J
10 15 1536 156 9,84 102
Strik, S
10 15 991 155 6,39 31
Tiecken, C
13 15 438 258 1,69 12
Burger, W
11 14 841 206 4,08 28
Groot de, N
12 14 890 239 3,72 45
Keus, J
15 13 803 361 2,22 24
Tiecken, J
12 13 840 212 3,96 35
Beers, P
7
11 636 150 4,24 34
Liefting, C
12 11 1170 212 5,51 44
Jager, A
12 11 1083 211 5,13 28
Ripke, D
14
9 464 300 1,54 12
Gosselink, J
12
6 516 238 2,16 17

Stand woensdagavond tot 24 maart
De ranglijst van de woensdagavond is er één met opmerkelijke en
opvallende resultaten. Zo staat Jos Limmen bovenaan met een moyenne
van 3 te spelen wat gewoon goed te noemen is.
Piet Liefting, die dan wel niet meedoet aan een eventuele clubfinale, zou op
zijn retour zijn gezien z’n leeftijd in combinatie met minder spel. “Ik heb
het je gezegd” is een vaak gehoorde zin de laatste tijd en inderdaad hij is
alweer in vorm (laatste partij in 6 beurten) en daarnaast druk met les geven
en regionale training. Straks is ie weer druk op de tuin.
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George Jacet praat al hard op over zijn slechte spel, ik ken hem als een
speler die op gevoel het mooiste uit het spelletje kan halen, houdt moed !
Joop Roelands verdient een compliment voor zijn grote vooruitgang gezien
z’n algemeen gemiddelde van ruim 12.
De drie hoofdklassers van de woensdagavond schotelen ons het fijne en
kleine librespel voor.
Sander Gosselink, John Mol en Martin Guldemond zijn het “hoge” aantal te
maken caramboles van 144 in de competitie meer dan waard. John heeft
een hoge serie van 97 gescoord en laatst in teamverband aangetoond ook
boven de 100 te kunnen scoren. Martin wil graag les in de serieamericane
maar weet toch partijen met 10 moyenne winnend af te sluiten.en laatst een
serie van 77 te scoren. Sander doet voor de twee niet onder en staat
binnenkort z’n mannetje in de finale libre hoofdklasse jeugd.
Desirée mag tevreden zijn met haar algemeen moyenne van 1.82. Jeroen
Beentjes blijft momenteel winnen hoewel hij z’n tegenstander meer beurten
gunt !(zie elders in het clubblad pag.)
Paul Visser speelt constant al zijn z’n demonstraties van het met de keu
berekenen van de hoek van in en uitval onder de maat.
Cynthia heeft meer in haar mars en zo bemenst ze de bar met veel
enthousiasme !
Hoewel Sjaak een langzame starter is, “ik kom even later”, is een vaak
gebrachte boodschap, ziet zijn spel er verzorgd uit al zijn er nog geen echte
uitschieters te noteren.Willem Burger, Nico de Groot en John Tiecken zijn
goede “tweede klassers” Van Jaap weten we dat hij beter kan want hij
eindigde in de eerste periode met een gemiddelde van 13,94. Ook Dennis
boekt helaas geen vooruitgang.
Vincet Veldt biljart door de weeks stukken minder maar komt terug.! Cees
Liefting en Anne Jager moet zich gaan beraden over kader of libre want
hun moyennes zijn eigenlijk te mager. Peter Beers speelt af en toe en
eigenlijk te weinig om serieus te kunnen deelnemen aan de competitie.
Jeroen , samen met Sander altijd in voor een dolletje en behulpzaam,
speelde z’n laatste partij in 17 beurten uit, een gemiddelde van bijna 4. Jan
Keus, eentje die je moet koesteren, laat met een hoogste serie van 24 zien
dat hij over meer capaciteiten beschikt. Z’n moyenne is in vergelijk met de
eerste periode, 2,50, duidelijk tekort. En tenslotte, tegenwoordig animeert
nietspelende Jaap Bregman ons met koffie etc. en sterke verhalen aan de
bar.
Gr. Frank Sinkeldam
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Heemskerk maart 2004

Districtsfinale 4e klasse bandst.
Hiermee zal geprobeerd worden om te voldoen aan het verzoek van de
redactie (George) om iets te schrijven voor het clubblad van OBIS van onze
finale 4e klasse bandstoten met de moyennegrenzen van 1,00 tot 1,50 en het
aantal van 40 caramboles als partijlengte.
Deze finalewedstrijden zijn al reeds gespeeld en sommige partijen
misschien zelfs wel verspeeld, in de laatste week van januari,onder leiding
van de vereniging D.N.O. `86 en met de medewerking van ons lid en
computerexpert Toon de Boer, in het biljartcentrum Parelhof te H.H.
Waard.
Maar omdat de actualiteit van deze finale wat ontbreekt, het clubblad
verschijnt waarschijnlijk begin april, en in Entree van februari j.l. was al
een verslag door een andere finalist geschreven en tevens stond de totale
uitslag in Entree van maart ook al vermeld, zal dit verhaal er ook weer niet
een zijn met allerlei uitslagen, cijfertjes e.d. van de diverse wedstrijden.
Wel hebben wij onze wedstrijden kunnen spelen op verzorgde biljarttafels,
goed op temperatuur dus! Dit mag ook wel eens gezegd c.q. geschreven
worden, omdat dit in het verleden in deze locatie “het Parelhof” minder
aandacht kreeg van desbetreffende beheerder(s).
Vervolgens zijn de finalewedstrijden onderling heel biljartvriendelijk en
sportief gespeeld.
Met als uiteindelijke kampioen Nico Lapere, wat hij in meerdere finales al
eerder presteerde. In zijn verslag in Entree noemt hij zichzelf een
uitzendkracht. Je kunt meer spreken of schrijven van een oproepkracht
nadat je als 1e reserve mag invallen.
Nico Lapere van het Vennewater uit Egmond eindigde met een totaal van
11 matchpunten en een promoverend moyenne van 1,50!
Wij van OBIS eindigden vervolgens op de 4e en 5e plaats!
4e: Ben Looyenga
8 m.p.
moy. 1,47
5e: Cor Mol
8 m.p.
moy. 1,30
Dit alles opgetekend en geschreven door één van de finalisten.

Pagina 37

Clubblad april 2004

Het 27eJ.P.Bregmantoernoooi

Deelnemers J.P. Bregmantoernooi.
Organisator Jaap Bregman trots op de voorgrond.
De einduitslag:
Plaats Naam

Vereniging

Moyenne

h.s.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

W.I.K.
O.O.
De Doorsch.
De Doorsch.
OBIS
Velsen
OBIS
Gr.v. Egmond
D.V.O.
D.N.O.
Velsen
OBIS

4,00
3,38
4,37
2,71
3,19
2,67
2,65
2,79
2,78
2,41
3,24
2,79

24
18
25
16
26
31
18
19
30
17
23
25
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K. Baars
K. Groeenland
Th. Zentveld
F. Lute
B. Looyenga
H. Rooze
W. Koelman
K. Zwaan
F. Bot
K. de Vries
Th. Nijssen
H. Lammers
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Voor dit invitatietoernooi waren 12 spelers uit de 2e klasse
libre uitgenodigd. In 2 poules van 6 werden de spelers
ingedeeld. Op de finaledag, de zondagmiddag 29 februari,
vonden de kruisfinales plaats.
Kees Baars met Kees Groenland gingen om de eer strijden.
Baars (W.I.K.) is een cupfighter en liet Groenland (ONDER
ONS Castricum) ver achter zich.
Hij was ook de verdiende winnaar getuige zijn meeste
matchpunten en een eindmoyenne van precies 4,00.
(promotiegrens). Theo Zentveld was eigenlijk de zwaarste
concurrent, maar liep in zijn voorlaatste partij tegen Baars
zijn enigste nederlaag op. Met het hoogste algemeen
gemiddelde van 4,37 nam hij afscheid van dit toernooi.
De OBIS-deelnemers BEN, WIM en HENK waren niet bij
machte enige aanspraak te maken op een hoge klassering.
Niet verwacht, maar toch door aanvaardbaar technisch spel
werd Ben de beste OBIS-deelnemer. Wim werd
middenmoter. Henk was totaal uit vorm en werd laatste.
Henk Rooze (Velsen) pikte op de valreep de hoogste serie in
van een fraaie 31. Freek Bot kwam met een even mooie 30
net adem te kort. Wedstrijdleider Cor de Heer verzorgde
met naamgever Jaap de gezellige prijsuitreiking en namens
de spelers sprak Frans Lute woorden van dank aan de
organiserende vereniging OBIS.
Alle deelnemers allemaal bedankt voor jullie sportieve
deelname en wij gaan voor het volgende toernooi.

Brè-Ja
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Kees Baars (links) winnaar van het J.P. Bregmantoernooi

Henk Lammers was als
laatse geëindigd en kreeg als
eerste een enveloppe.
Een teleurstelling voor Henk
die dacht als eerst amateur
in Nederland een enveloppe
met inhoud te onvangen.
Helaas geen geld, maar toch
een
groepsfoto
in
de
enveloppe
voor
de
deelnemers van het
J.P. Bregmantoernooi.
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PUBLICATIEBORD.
a.s. DONDERDAG

Laatst was ik bij
voetbalvereniging
“De Kennemers”
te Beverwijk
en zag dit op het
publicatiebord
staan:

19.30 UUR

“ CURSUS RIETDEKKEN ”

RIET IS ZIEK !

Opgemerkt door:
HENK PALM
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Impressies finale hoofdklasse libre……
In Entree van maart 04 las ik het volgende:
“Dan hadden we Anne Jager, die met 4 punten de voorlaatste plaats
in nam en ook in het verleden grootse dingen in huis had maar net als
de sympathieke speler zelf, zo speelde hij vaak te lief voor zijn
tegenstander. En is daarom een graag geziene gast in dit cicuit”.
Een heel leuke beoordeling van kampioen Fred Braan, die verweg de
sterkste van het gezelschap was. John Mol, die mij ook moeiteloos
aan de kant schoof met een slotserie van 95, kan als biljarter sterker
worden indien hij zich uitsluitend concentreert op de aanvangsstoot.
Al het andere er om je heen is niet belangrijk, zelfs gedragingen van
de tegenstander, die zijn best doet John een onmaakbare bal voor te
schotelen.
Zelf ben ik (bijna 67 jaar) duidelijk in een neerwaartse spiraal beland.
Goede tijden, slechte tijden.
Zowel bij het libre (6.40 en H.S. 38) als bij het bandstoten(2.15) ben
ik half gedegradeerd.
Het is niet echt leuk als je in een wedstrijd geen vuist meer kan
maken, zoals voorheen.
Een hoogste serie van 38 is super slecht.
Als je met het spelletje bezig bent, denk ik heel vaak terug aan
vroeger behaalde resultaten. Ik heb nog steeds plezier in biljarten,
vooral op de clubavond, op de donderdagmiddag en met mijn
maatjes Joop Roelands, George Jacet en Jaap Bregman in het
Westfriese kaderteam.
Uit mijn eigen archiefje put ik de volgende herinneringen aan lang
vervlogen biljarttijden.
Libre
1980. Promotie naar hoofdklasse met 7.44 en h.s. 54.
1988. Promotie naar extra klasse libre met 17.70 en h.s. 137
1988. Voorwedstrijden landelijk extra kl. libre 18.03 en h.s. 105
Persoonlijke resultaten Walther/Diamonds toernooi:
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1979

678 car. in 31 beurten = 21.87 gem. en h.s. 148.
Clubavond OBIS: A. Jager – Jaap Bregman (kader) 200 – 2
in twee beurten. Hoogste serie 200.

Kader
1991
Districtskampioen 3e kl. kader gem. 8.21 en h.s. 80.
Bandstoten
1987
Districtskampioen 2e kl. met 2.91 en h.s. 23.
1988
Beste resultaat voorwedstrijd: 3.495(promotiegrens 3.50 1e
kl.).
Op donderdagmiddag spelen Jaap Bregman )speelde vroeger kader
(38/2) ongeveer 20, Gert Sneekes (vroeger 28 57/2) en Rob Overdijk
(vroeger ereklasser). De laatste twee spelen met plezier nog 6 kader,
terwijl Jaap niet kan verkroppen dat hij teruggaat.
Jaap als je niet meer aan vroeger denkt, komt je spelplezier weer
terug.
Persoonlijk geniet ik binnen OBIS van het fijne kaderspel van
Vincent Veldt (38/2), het mooie productieve spel van Jeroen
Beentjes(57/2) en nog steeds van good old Piet Liefting.
Biljarten is en blijft een prachtige tijdsbesteding.
Anne Jager
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De ballen verzamelen
Nadat de mens het wiel had uitgevonden, was het nog maar een
kleine stap naar de introductie van de bal. Want wie eenmaal ontdekt
hoe handig en leuk ronde voorwerpen zijn, wil meer. Daarom is de al
eeuwenouden bal op vele antieke afbeeldingen terug t vinden. Wie
er als eerste tegen een rond voorwerp trapte en/of stootte, is niet
bekend en dat zal wel altijd zo blijven. Het enige wat we met
zekerheid kunnen zeggen, is dat dit moment een kleine schop voor de
mens in kwestie was, maar een grote trap/stoot voor de mensheid:
een wereld zonder ballen is inmiddels niet meer voor te stellen.
Zonder bal geen biljart. Ballen kunnen veranderen, omdat door de
nieuwe technieken beter materiaal kan worden gefabriceerd of omdat
oude grondstoffen te duur of zeldzaam worden. Zo komt het dat er
nog maar heel weinig ivoren ballen bestaan.
Biljartbal:

Vroeger van ivoor, nu van kunststof ofwel Super Aramith. Er zijn
drie ballen: één van de witte ballen is aan de twee aspunten gemerkt.
De doorsnee is 61 tot 61,5 mm. Weegt tussen 205 en 240 gram. Het
gewichtsverschil tussen ballen uit eenzelfde set moet echter kleiner
zijn dan 1 gram.
Snookerbal:

Van kunststof, met een diameter van 52,5 mm. met een maximaal
toegestane afwijking van 0,05 mm. gelijk van gewicht met een
onderling maximaal toegestane afwijking van 3 gram binnen een set
ballen. Er zijn 22 ballen: 1 witte en verder 15 rode, 1 zwarte, 1 roze,
1 blauwe, 1 bruine, 1 groene en 1 gele.
Poolbal:

Van kunststof. Omvang van 61 tot 61,5 mm. weegt 162 tot 170 gram.
Er ziJn 16 ballen: 1 witte stootbal, 8 ’volle’ ballen en 7 met een
gekleurde streep.

Bré-Ja
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Districts kadertoernooi 38/2-57/2
Schrijfbeurten:
Zaterdagmiddag 17 april, 13.00 uur

zaterdagavond 17 april 19.00 uur

K. Beentjes
M. Guldemond
J. Limmen
P. Beers
Bar: C. Tiecken en P. Karsten

Jh. Mol
R.v.d. Ham
H. Palm
J. Gosselink
Bar: G. Smit en H. v.d. Laan

Maandagavond 19 april, 19.00 uur
D. Ripke
S. Mol
J. Keus
F. Nijsen
Bar: Sj. Koelman en P. Sinnige

Zaterdagmiddag 24 april 13.00 uur

Zaterdagavond 24 april 19.00 uur

H. Welboren jr.
J. Sinnige
Sj. Reusenaar
T. Duivenvoorde
Bar: R. Bart en D. Smit

P. Beers
W. Burger
H. Welboren sr.
W.v. Weert
Bar: J. Aardenburg en N. de Groot

Hfd. wedstr. leider Henk Lammers.
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spreuk:

Er is voor ieder mens een stukje hemel,
als we er geen hel van maken.
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Finale bandstoten 2e klasse district Alkmaar.
In de biljartzaal de Viaanse Molen o.l.v. de b.v. de Diamonds werd
het bovengenoemd kampioenschap verspeeld. Uitgaande van de
voorwedstrijden bleek vooraf dat er 5 kanshebbers zich voor de titel
meldden. Daar waren ook onze geplaatste leden COR DE HEER en
JAAP RIPKE bij.
Helaas waren de beginpartijen niet de sterkste van Cor en Jaap en
was eigenlijk het doek voor de èchte finale (het kampioenschap) al
gevallen. Dat gold ook voor Ab Schuit (Graaf van Egmond). Sterk
spel met winst was weggelegd voor de favoriet Fred Braan (D.V.O.)
en hij greep dan ook de titel, mede dank zij een slippertje van Jan
Koorn, die met het hoogste alg. gem. uit de strijd te voorschijn
kwam, al waren de verschillen van de no. 1-2-3- en 5 minimaal.
Cor de Heer smaakte het genoegen de hoogste serie te scoren n.l. 29
en dat is voor deze klasse een heel mooie. Fred Braan kon wegens
drukke werkzaamheden niet deelnemen aan het regionale
kampioenschap en daar komt Jan Koorn nu voor uit. Bijna onze Cor,
maar hij was slechts 3/100e hiervan verwijderd. De enigste troost is
een reserveplaats op 3 en 4 april in ons clubgebouw. Een goede 2e
klasse bandstootfinale, waar echter te weinig sportliefhebbers naar de
finale op af waren gekomen. Natuurlijk mochten Cor en Jaap daar
niet over mopperen, want OBIS-supporters zijn overal……….
Bij het uitkomen van dit clubbad is de regiofinale, 3 en 4 april, reeds verspeeld
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De einduitslag:
Plts
1
2
3
4
5
6
7
8

Brè-Ja
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Naam
F. Braan
J. Koorn
C.d. Heer
A. Schuit
J. Ripke
J. Dekker
H. Klercq
J. Levering

Pnt.
12
10
8
8
6
4
4
4

Car.
488
490
486
436
471
449
458
414

Brt.
173
171
173
188
167
193
218
221

Moy.
2,82
2,86
2,80
2,31
2,82
2,32
2,10
1,87

h.s.
17
28
29
13
22
28
11
14
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“ De Haan ” kraaide geen victorie
voor Sjon(nie) Koelman.

Vrijdagmiddag 20 februari j.l. vernam ik, dat het met Sjon Koelman
niet zo goed ging tijdens de districtsfinale bandstoten klein 3e klasse,
welke finale in de Sporthal “De Vennewater” te Heiloo werd
verspeeld. Na drie verliespartijen op woensdagavond, was het moreel, wat logisch is, in de benen gezakt.
Om het moreel wat op te vijzelen, ben ik zaterdagmiddag met de fiets
naar Heiloo gereden. Lekker met het gure windje tegen, door het
Heemskerkse polderlandschap, kwam ik tegen 13.00 uur bij de
sporthal aan.
Na een kopje koffie besteld te hebben, zag ik Sjon de laatste beurten
maken van zijn partij in de vierde ronde. Waarempel hij zag me en
maakte in de volgende beurt meteen een serie van 10. Is dat niet
inspirerend? Het jammerlijke was, dat hij de elfde “op de bekende
haar” mistte. Zijn tegenstander maakte de partij uit (55 car.) en Sjon,
die nog één car. moest maken voor een remise, had geen geluk dat de
“nastoot” mis ging.
Maar, naar zijn zeggen, was het zijn beste partij geweest van deze
finale. En dat deed mij goed.
Na de partij wat even, onder het genot van alweer een kopje koffie,
nagekaart. En toen kwam aan het licht hoe Sjon zich op deze dag had
voorbereid.
Vrijdagavond naar de verjaardag van schoonvader de Haan.
Om twaalf uur naar huis, om nog even het bed te ruiken, terwijl om
half vier de wekker afliep, omdat Sjon weer om half vijf in de
bakkerij aanwezig moest zijn, om de, door U bestelde taarten en
gebakjes, klaar te stomen.
Om elf uur uur met spoed naar Sporthal “De Vennewater” te rijden
en meteen om twaalf uur zijn partij van de vierde ronde te spelen.
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Het is daarom geen schande dat Sjon na 5 ronden, want ook de partij
in de vijfde ronde verloor hij, zonder winstpunten bleef, maar het
positieve was, dat hij, na de vierde ronde, van de achtste naar de
zesde plaats opklom. En dat gaf, misschien, weer moed voor de
volgende partijen.
Ik ben blij, dat Sjon mijn aanwezigheid op prijs stelde, maar ik wil
toch U nog even verzoeken, wanneer Sjon weer een finale moet
spelen, geen taarten en gebakjes te bestellen.
Of moet schoonvader de Haan zijn verjaardag verzetten?
Wij zullen het maar op het laatste houden!
Supporter: Henk Palm.

Spreuk:

Een ONS hulp is beter dan een POND goede raad.
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naam
Part. Pnt Car Brt Moy HS
Hageman, J
16 38 619 348 1,77 17
Lammers, J
16 33 548 410 1,33 11
Karsten, P
15 32 653 334 1,95 15
Burger, J
15 29 715 362 1,97 13
Mongelluzzi, N
16 28 1335 356 3,75 35
Welboren, H
16 25 1009 373 2,70 27
Duivenvoorde, A
16 24 715 361 1,98 23
Smit, D
16 24 645 387 1,66 16
Tunen van, W
14 24 649 326 1,99 16
Jorritsma, S
12 23 395 301 1,31 13
Ham van den, R
14 22 462 289 1,59 13
Kordenoordt van, G 15 22 569 353 1,61 13
Palm, H
16 22 771 396 1,94 15
Wezepoel, L
15 21 487 347 1,40 8
Weert van, W
14 21 832 297 2,80 17
Smit, G
15 20 266 364 0,73 7
Sinnige, J
15 20 586 385 1,52 13
Roekens, J
14 19 750 331 2,26 13
Welboren sr, H
16 19 687 380 1,80 11
Laan vd, H
16 18 295 422 0,69 7
Deen, J
15 18 542 383 1,41 11
Klingeler, J
16 18 516 397 1,29 14
Wijte, J
13 17 1608 300 5,36 36
Smit, M
15 16 907 354 2,56 22
Koper, H
16 15 584 414 1,41 10
Boer de, T
12 14 741 305 2,42 15
Roon van, W
11 14 515 300 1,71 15
Sinnige, P
12 13 324 322 1,00 8
Limmen, P
16 12 269 441 0,61 6
Reuzenaar, J
14 11 476 352 1,35 14

Stand donderdagavond tot 24 maart
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Korte beurten-festival
Vanaf 7 januari tot heden is er een lange lijst van
woensdagclubleden, die hun partij onder de 9 beurten uit speelden.
Wel kan ik verklappen, dat iedereen graag in deze lijst genoteerd wil
worden, want zelfs de 9 beurten uit-spelers dringen er bij mij op aan
genoemd te willen worden…..maar dat gaat helaas voor hen niet
door. Deze keer volsta ik met het opsommen van de partijen met
weinig toegevoegde waarde. Dat zal te veel pagina`s gaan kosten. De
partijen uit in 8 of minder beurten zien wij toch als een uitzonderlijke
prestatie. Natuurlijk hebben de “groten”onder ons wat meer
raakkans, maar dat deert niet.
Hier volgt de lange lijst:
PIET LIEFTING:
Lukte het 2 keer en beide keren in 8 beurten = 25,00 gem. Hoge
series waren er van 76 en 106. Sander Gosselink en John Tiecken
waren de slachtoffers.
SANDER GOSSELINK
Nieuw in deze rubriek. Een snel groeiend talentje, zowel in
speelsterkte als in lichaamsgewicht! Tegen Paul 104 in 8 brt. = 13,00
gemiddeld. Tegen Dennis 144 in 6 brt. = 24 gemiddeld. Hoge series
van 56, 50 en 58. Later tegen Jeroen Beentjes 104 in 7 brt = 14,91
gemiddeld. Bravo!
JOHN MOL
Tegen Martin Guldemond uit in 4 beurten = 36 gemiddeld. Een
slotserie van 98! Allemaal records. Prima!
VINCENT VELDT
Iedere keer is het weer raak met dit talent. Tegen John Tiecken 200
in 8 beurten = 25 gemiddeld en een hoogste score van 71. Cees

Pagina 53

Clubblad april 2004

Liefting kreeg in 7 beurten = gemiddeld 28,57 klop. Met reeksen
van 45, 43 en 35 , zeer constant.
JAAP RIPKE:
Werd in vorig clubblad vermeld in 6 beurten uit, nu deed Jaap met
series van 39-60 en 38, 5 beurten over de 160 caramboles = 32 gem.
John T. was het slachtoffer. Een geweldige prestatie en……….. dat
er niets aan je vorm mankeert bleek even later. Opnieuw sloeg je toe
en opnieuw tegen een zekere John M. Nu kwam je met 6 beurten aan
de 160 car. = 22,66 gemiddeld. Meer Johnnen zijn er niet, maar je
zoekt wel een ander uit. Het volgend slachtoffer werd Jeroen
Beentjes. 160 caramboles in 7 beurten = 22,85 gemiddeld.Houd je
vorm vast!
JOOP ROELANDS:
Is in een “bloedvorm”. Met technisch zeer verantwoord kaderspel
kwamen de 120 caramboles in 5 beurten = 24 gem. Om………….
een week later weer te vlammen. Opnieuw zonder een nul te
registreren kwam je in 7 brt. aan de 120 caramboles = 17,14 gem.
Vooral je 73 was een beauty. We verwachten nu zeker meer
hoogstandjes. En wat verwacht werd, werd werkelijkheid!
Hoewel zijn aantal te maken caramboles werd verhoogd van 120 naar
160 presteerde hij het om tegen John Mol in 7 beurten uit te spelen =
22,85 gemiddeld en een hoge serie van 81 als uitschieter.
Wim Burger was gezien in 5 beurten = 32.00 gemiddeld met een 72
erbij!
MARTIN GULDENMOND:
De een begint na het nieuwe jaar moeizaam, de ander vlammend. Bij
die laatste categorie behoorde opnieuw Martin. Met een in de 4e
beurt gescoorde serie van 54 legde hij een basis voor een 8 beurtenpartij = 13,00 gemiddeld. Wat een vooruitgang, Martin. Zet dit
door…….!
Talent, wat zich ontwikkelde bij de Magneet en zich nu voortzet, na
jaren rustpunt, op onze clubavond. Het verloochent zich niet.
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Met een schitterende 76(!) serie waren de 104 caramboles weer in 8
beurten = 13,00 gem. geklaard en dat nog wel tegen Vincent….
JEROEN BEENTJES:
Ook weer aanwezig in dit festival. Tegen ridder Jaap haalde hij
ongenadig uit. Na eerst wat prik-stootjes kwam het prachtige slot.
Met veel technische bagage in zijn mars, stootte hij al pratend een
fraaie slotserie va 145 (!) bij elkaar in het oh zo moeilijke 57/2, =
gemiddeld 33,33. Ridder Jaap was er beduusd van… Martin
Guldemond kreeg ook het nakijken; uit in 8 beurten = 25 gemiddeld.
Een mooie lijst en natuurlijk mag hij in de volgende editie nog
langer. Overigens in 9 beurten waren uit:
Jeroen Beentjes, Joop Roelands en George Jacet!
Waarvan acte.

Bré-Ja

Spreuk:

Wie vrienden wil hebben moet zelf een vriend zijn.
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Het Klingeler – Koelmantoernooi.
Het toernooi wordt verspeeld op
zaterdag 1 en zondag 2 mei 2004.

Teams zullen strijden om de beste plaatsen.
Dit gezellige toernooi wordt voor de 3e maal verspeeld en
prolongatie wijst er op dat dit
toernooi de moeite waard is om
eens een bezoekje aan te brengen.
U bent allen van harte welkom.
Tot ziens,
Rijschool Jaap Klingeler voor Uw rijbewijs en
Bakkerij Wim Koelman voor Uw brood, banket en bonbons.

Spreuk:

Laat een ander anders zijn en blijven.
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Het ligt weer in de bedoeling een klaverjasavond te organiseren op:

Zaterdag 8 mei a.s.
Aanvang: 20.00 uur
Inschrijfgeld: € 2,00 per persoon
(koffie met………inbegrepen)
Inschrijfformulieren bij de wedstrijdleider van je speelavond
groetjes,
De activiteitencommissie
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Prachtige avond !
Het kaderteam streed op maandagavond 22 maart tegen het
kaderteam van Het Vergulde Valk uit Nieuwe Ouddorp. Eén partij
had mijn volledige belangstelling.
Hoewel er geen enorme belangen op spel stonden heerste er een
ouderwetse ambiance van spanning, strijd en ….stilte. Ja, tussen de
spelers wel te verstaan. Jeroen kan al pratend zich gereed maken voor
de volgende stoot. Intermezzo’s met teammaat Vincent zijn voor
hem ontspannend en leiden hem totaal niet af.
Wel had Jeroen een behoorlijke kluif aan Herman Quant. Twee
uitersten in stijl tegenover elkaar. Beide moesten er 200 kader 57/2.
Herman speelt zeer overdacht en beheerst. Hij maakte in de tweede
beurt een verrassende serie van 94. Hoewel ik zijn techniek en
spelopvatting bewonder was de volgende beurt van Jeroen een
verademing. Later vertelde Jeroen dat hij op tempo eerst 20
caramboles bij elkaar wilde sprokkelen en later wel weer te zien.
Jeroen ging in een hoog temp door.
Hij wilde graag met een serie van rond de 100 antwoorden. Ik zat
samen met Ben de Ruyter, die ook vanavond onze drankjes
verzorgde, te genieten van deze partij.
Jeroen is geen speler die het lijnenspel ambieert. Hij gaat liever al
trekstotend, bandstotend en driebandend door de serie heen. Het valt
bij hem op dat bepaalde figuren regelmatig terugkomen. De keu gaat
frequent omhoog en trekstoten waarbij bal 2 over 2 of meer banden
terugkomt en bal 1 op 3 geplaatst is zijn meer regel dan uitzondering.
Kortom, risicovol spel met veel variatie en correcties maar ook met
vaste patronen die Jeroen zo’n sterke speler maken.
Na de arbiterwisseling bij 100 caramboles telde John Tiecken Jeroen
af bij 170 caramboles.
Hij was uit gegaan met dus een geweldige serie van 170 caramboles
in 3 beurten !
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“Jeroen maakte in het begin een driebander die precies op tempo
was, het kon later niet meer stuk”.
Herman had de nabeurt en liet een paar schitterende driebanders en
bandstoten zien en moest uiteindelijk echt z’n meerdere erkennen in
Jeroen door het missen van een, voor zijn begrippen, niet de
moeilijke trekstoot over de band aan de kop van de tafel. Maar ook
Herman speelde ruim 40 in de spelsoort kader 57/2 ! “Het gaat jou
heel gemakkelijk af, mooi spel” was het sportieve commentaar van
Herman op Jeroen z’n spel.
Jaap en Frank wonnen eveneens hun partij dus een klinkende
overwinning van 6-0.
Het OBIS kaderteam handhaaft hiermee zijn positie in de (sub) top
van poule 11, namelijk de vierde plaats van de 14 teams.
Frank Sinkeldam.

Tot slot nog even voor de computertechneuten
onder ons:
Dit clubblad bevat: 60 pagina`s
1534 alinea`s
2596 regels
11377 woorden
54507 tekens
65703 tekens met spatie
28 logo`s
13 foto`s
Tot de volgende keer,
biljartgroeten,
George Jacet.
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Transportbedrijf A. Schoehuijs
Artifo Fotografie
A. Jager Planologisch Adviesbureau
Zuidervaart Woningstoffering
J. Beerman Projectstoffering
Drukkerij Bepa
Bouwhof B.V. Horecaproducten
Bruins B.V. Installatie
Hoorn deVos Metselaar en Sturop
Verkeersschool Jaap Klingeler
John Groot Reclame
Konditorei W. Koelman
Slagerij Theo de Roode
B. Martes Aannemersbedrijf
Deco HOME George Meyer
IJssalon snackbar Oase
RABOBANK
Sprengers B.V. Electrotechniek
Visser BIG BOSS Bouwmarkt
Aannemersbedrijf J. vd. Kolk
Severijnse Dakbedekkingen
v. Els Optiek
Bloemsierkunst ILSE
Dames en Herenkapsalon v. Tunen
Cafè Restaurant Nijman
C.J. Baars Aannemersbedrijf
Bevrachtingskantoor Frans Lute
Sport en tenniscentrum Uitgeest

Alle sponsors - adverteerders bedankt
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