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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 en Initiator tot oprichting van OBIS.
Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Jaap Bregman

Lid van verdienste:

Henk Lammers

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter:

Vice-voorzitterSecretaris:
Hoofdwedstrijdleider:

Penningmeester:

Gebouw en materiaal:

Barbeheer:

Jeugdzaken:

W Koelman
Wim
: 0251-239672
A Jager
Anne
: 0251-245292
H.P. Lammers
Henk
: 0251-232838
J. Ripke
Jaap
: 0251-249031
P.P.M. Visser
Paul
: 0616144222
P.v.d. Meij
Piet
: 0251-249523
L. Wezepoel
Leon
: 0251-239432

Nielenplein 24-28
1961 NV Heemskerk
Breedweerlaan 96
1963 BP Heemskerk
Rijksstraatweg 167
1969 LE Heemskerk
Ln. der Mensenrechten 8
1945 ET Beverwijk
Deukelven 41
1963 SN Heemskerk
W. v. Velsenstraat 25
1962 WS Heemskerk
Jan van Rietwijkstraat 1
1962 WP Heemskerk

Jeugdbiljartvereniging de Magneet:
Wedstrijdleider / jeugdleider: Leon Wezepoel.
Begeleiders / trainers: Jan de Wildt, Frank Sinkeldam, Jan Keus, Joop Roelands.
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Beste Clubgenoten,
De clubfinale staat alweer voor de deur, de laatste partijen
van het rooster worden momenteel (11 mei) gespeeld zodat ook
de laatste finalisten bekend zullen worden.
Ik hoop dan ook dat het een mooie en spannende clubfinale
zal gaan worden. (Denk om Uw tel- en schrijfbeurten!)
Verder wil ik Jeroen Beentjes feliciteren met zijn overwinning
in de Disticts/Kader finale, waar hij in de 6e ronde, even een serie
van 138 neer zette, GROTE KLASSE !!!!
8 Mei vond er weer een klaverjasavond plaats.
Dit was weer een drukke en gezellige avond waar weer
eens iets anders werd gedaan dan biljarten.
Hiervoor dank ik de aktiviteitencommissie.
Een verslag leest U elders in dit blad.
Ik hoop de meeste leden te mogen
ontmoeten bij onze Club-team-competitie.
Verder wens ik een ieder een hele fijne
zomer toe, en zie jullie graag gezond en
bruingebrand terug in het nieuwe seizoen
2004-2005.
Groetjes,
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Brood
Een dag zonder brood is geen dag.
Belegd met hartig of zoet, alles mag.
Begin de dag met een broodontbijt.
Daar kom je de morgen mee door dat is een feit.
De vele soorten die er zijn.
Of het grof moet wezen of juist fijn.
Wit, bruin of toch maar bolletjes.
Te koop in de winkel, daar loopt het op rolletjes.
Een heerlijk warm pistoletje.
Gebracht, als je nog ligt in je bedje.
Ook de bekende brooddag voor de lijn.
De zomer is begonnen, probeer het voor de gein.
Ook het gebak is niet te versmaden.
Daar is speciale aandacht, omgezet in daden.
Alle hulde voor onze warme bakker.
Wim Koelman is heden onze Heemskerkse rakker.

Prettie vakantie………………George.
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Van de redactie
Beste leden,
Gebleken is dat er leden zijn die kopij in de kopijbak deponeren
zonder een afzender achter te laten. Niet alleen nu, maar ook in
het verleden is dat wel eens voorgekomen.
Zou U zo vriendelijk willen zijn dat niet meer te doen?
Het komt nogal eens voor dat documenten in mijn ogen niet
compleet zijn en voor de lezer soms moeilijk te begrijpen.
Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over team C of D of team 2,
7 enz., dan is het heel moeilijk leesbaar voor de lezer en weet men
niet over wie het gaat. Daar behoren volgens mij namen bij!
Ook kan het zijn dat iemand mij verzoekt iets voor het volgend
clubblad te doen, zonder z`n naam te noemen. Ik ben niet
ongenegen, maar zet even Uw naam eronder!
Als een document niet compleet is, of onduidelijk, zou ik in dat
geval eventueel contact met U op kunnen nemen om in
gezamenlijk overleg een en ander aan te passen.
Hopelijk heeft U begrip voor mijn oproep.
Verder deel ik U mede dat U weer kopij kunt aanleveren tot
woensdag 14 juli 2004. Tevens wil ik U bedanken voor Uw
bijdrage aan dit clubblad en kan ik hopelijk weer op Uw
medewerking voor het volgend blad rekenen.
Inlevermogelijkheden:
 De gele kopijbak in de hal van ons clubgebouw.
 Middels een diskette of CD
 Opsturen naar mijn woonadres.
 Mailen.
De volgende bestuursvergadering is gepland op 28 juni 2004.
Mocht U wat mede te delen hebben, dan kunt U zich richten tot
onze secretaris Anne Jager. Hij ontvangt U met open armen!
Tot de volgende keer, m.vr.gr., George Jacet.
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Van de secretaris.
Contributieverhoging
In de jaarvergadering van 1 maart j.l. is ingestemd met een
geringe contributieverhoging van € 95,- naar € 100,-.
De andere bedragen worden van die € 100,- afgeleid.
De verhoging gaat in op 1 januari 2005.
Groeten, Anne Jager. Secretaris.

Nieuwe digitale telbordjes
Voor de gehele vereniging, incl. recreatie en de jeugd, zijn
ong. 180 nieuwe telbordjes gemaakt.
Daar in het verleden nogal wat problemen waren met het
invullen van die bordjes, is nu onze “1e keus-man Jan”
bereid gevonden om de bordjes 2 maal per jaar te
veranderen van het goede aantal caramboles.
Willen de heren wedstrijdleiders, bij nieuw te bestellen
bordjes, er rekening mee houden dat de bordjes “per 3
stuks” worden gemaakt.
En dat deze bordjes kunnen worden besteld bij Jan Keus.
Bij voorbaat dank,
Groeten Wim Burger,
Spreuk:
Beter een lieve poes dan een stevige kater.
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Jaarverslag hoofdwedstrijdleider
Clubfinale 2003
1e
G. Bruins
18 m.p.
2e
H. Palm
16 ,,
3e
B. Lammers 14 ,,
4e
J. Roelands 12 ,,
5e
J. Hageman 10 ,,
e
6
F. Sinkeldam 10 ,,
7e
D. Smit
10 ,,
e
8
H. Beentjes 8 ,,
9e
J. Keus
7 ,,
e
10
B. Looyenga sr.3 ,,
11e
J. Limmen
2 ,,
e
12
T.d. Boer
(ziek)

1,23 moy.
2,28 ,,
1,77 ,,
7,00 ,, Kad.
1,45 ,,
7,22 ,, Kad.
1,64 ,,
2,20 ,,
2,01 ,,
2,16 ,,
2,16 ,,

Teamwedstrijden OBIS
1e
team 9
58 m.p.
Spelers: H. Lammers; H. Palm; E. Duyn en R.d. Ruijter.
Beste 12 van de teamcompetitie
1e
R.d. Ruyter 16 m.p.
e
2
J. Ripke
15 ,,
3e
W.v. Tunen 14 ,,
4e
H. Palm
13 ,,
e
5
S. Jorritsma 12 ,,
6e
H. Lammers 12 ,,

7e
8e
9e
10e
11e
12e

B. Koelman 11 m.p.
W. Koelman 10 ,,
H. Welboren sr. 8 ,,
G. Bruins
8 ,,
A. Mantel
7 ,,
B. Koelman
6 ,,

Knock-Outtoernooi
1e
J. Beentjes
2e
H. Beentjes
e
3
J. Ripke
4e
B. Lammers

5e
6e
7e
8e

R.d. Ruijter
J. Burger
J. Roelands
C. Mol
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Voorwedstrijden 3 banden klein 2e klasse.
5e
P.v.d. Meij 8 m.p.
0,534 moy.
9e
J. Limmen
8 ,,
0,489 ,,
W.v. Weert 0,389 moy. (H.D.)

Districtsfinale 3 banden klein 2e klasse
1e
P.v.d. Meij 14 m.p.
Piet ging niet naar het gewest!

0,575 moy.

(Prom.)

Voorwedstrijden 5e klasse libre
R.d. Ruijter
e
6
J. Lammers 8 m.p.

1,21 moy (dir. Prom.)
1,14 ,,

Districtsfinale 5e klasse libre
1e
J. Lammers 12 m.p.

1,22 moy.

Gewestelijke finale 5e klasse libre
3e
J. Lammers 8 m.p.

1,39 moy.

Voorwedstrijden 4e klasse libre
3e
G. Elst
6e
P. Karsten
e
11
G. v. Kordenoordt
26e
C. Tiecken
e
27
D. Tiecken
34e
L. Wezepoel
e
36
S. Jorritsma
Districtsfinale 4e klasse libre
2e
P. Karsten
G. Elst afgemeld!

10 m.p.
8 ,,
6 ,,
5 ,,
7 ,,
2 ,,
2 ,,

1,66 moy.
1,56 ,,
1,64 ,,
1,37 ,,
1,23 ,,
1,31 ,,
1,25 ,,

10 m.p.

1,82 ,, (Prom.)

Voorwedstrijden 3 banden klein 1e klasse
2e
J. Roekens
8 m.p.
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Districtsfinale 3 banden klein 1e klasse
3e
J. Roekens
8 m.p.

0,601 moy.

Voorwedstrijden 3e klasse libre
6e
A. Mantel
e
21
H. Beentjes
22e
J. Keus
e
25
B. Lammers
35e
D. Smit
37e
E. Beentjes

8 m.p.
8 ,,
6 ,,
7 ,,
6 ,,
4 ,,

2,42 moy.
1,89 ,,
2,04 ,,
1,90 ,,
1,74 ,,
1,85 ,,

6 m.p.

2,08 moy.

10 m.p.
10 ,,
10 ,,
4 ,,
4 ,,
2 ,,
(H.D.)
(H.D.)
(D)
(D)

3,52 moy.
3,50 ,,
3,36 ,,
3,57 ,,
3,11 ,,
2,51 ,,

Districtsfinale 2e klasse libre
2e
K. Beentjes
e
3
Sj. Koelman
5e
P. v.d. Meij

12 m.p.
8 ,,
6 ,,

3,20 moy.
3,56 ,,
2,89 ,,

Voorwedstrijden 1e klasse libre
8e
R. Bart
e
15
W. Burger
Jh. Tiecken
2,87 moy.
N. Mongelluzzi
3,76 ,,

7 m.p.
4 ,,
(HD)
(D)

5,33 moy.
4,05 ,,

Districtsfinale 3e klasse libre
6e
A. Mantel
Voorwedstrijden 2e klasse libre
2e
K. Beentjes
4e
Sj. Koelman
e
8
P.v.d. Meij
11e
H. Lammers
17e
M. Smit
e
25
W. Koelman
H. Welboren jr.
2,40 moy.
B. Looyenga
2,16 ,,
C. Mol
2,46 ,,
S. Mol
2,31 ,,
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Districtsfinale 1e klasse libre
6e
R. Bart

6 m.p.

4,69 moy.

Districtsfinale hoofdklasse (geen voorwedstrijden)
3e
Jh. Mol
9 m.p.
7,78 moy.
e
8
A. Jager
4 ,,
6,40 ,,
Voorwedstrijden bandstoten 5e klasse
13e
S. Jorritsma
4 m.p.
0,84 moy.
D. Smit
1,16 moy
(Dir. Prom.)
P. Karsten
1,14 ,,
(Dir. Prom.)
L. Wezepoel
1,03 ,,
(Dir. Prom.)
Voorwedstrijden bandstoten 4e klasse
2e
C. Mol
10 m.p.
6e
B. Looyenga sr.
9 ,,
e
10
S. Mol
8 ,,
12e
B. Lammers
8 ,,
17e
A. Mantel
6 ,,
e
18
H. Welboren jr.
7 ,,
22e
H. Beentjes
4 ,,
e
26
D. Smit
8 ,,
29e
G.v. Kordenoordt
6 ,,
e
33
E. Beentjes
3 ,,
A. 6021
L. Wezepoel 0,80 moy.

1,49 moy.
1,35 ,,
1,37 ,,
1,34 ,,
1,45 ,,
1,24 ,,
1,30 ,,
1,02 ,,
1,12 ,,
1,15 ,,

Districtsfinale bandstoten 4e klasse
4e
B. Looyenga
8 m.p.
5e
C. Mol
8 ,,

1,47 moy.
1,30 ,,

Voorwedstrijden bandstoten 3e klasse
5e
Sj. Koelman
10 m.p.
e
14
P. v.d Meij
6 ,,
17e
R. Bart
6 ,,
e
19
N. Mongelluzzi
5 ,,

1,83 moy.
1,82 ,,
1,79 ,,
1,86 ,,
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20e
26e
29e
M. Smit
W. Burger

K. Beentjes
6
H. Lammers
6
W. Koelman
6
1,26 moy.
(H.D.)
1,24 ,,
(D.)

,,
,,
,,

Districtsfinale bandstoten 3e klasse
7e
Sj. Koelman
2 m.p.
Voorwedstrijden bandstoten 2e klasse
3e
J. Ripke
8 m.p.
5e
C. d. Heer
12 ,,
A. Jager
2,18 moy.
(D.)
Districtsfinale bandstoten 2e klasse
3e
C.d. Heer
8 m.p.
e
5
J. Ripke
6 ,,
District teamwedstrijden
4e
OBIS 1
5e
OBIS 2
e
7
OBIS 3
6e
OBIS 4
e
11
OBIS 5

1,76 ,,
1,57 ,,
1,53 ,,

1,62 moy.

3,00 moy.
2,79 ,,

2,81 moy.
2,82 ,,

61 – 51
55 – 85
61 – 93
46 – 52
102 – 114

Inschrijfformulieren voor 25-07-04 inleveren.
Voor de teams 25-06-04
Hfd. Wedstr. Leid. Henk Lammers
Spreuk:
Er zijn drie soorten mensen op deze wereld;
zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen.

Pagina 11

Clubblad eind mei begin juni 2004

J.B.C. De Magneet
Jaarverslag van 2002/2003
Het seizoen 2003 – 2004 was het 42e biljartseizoen voor de
Magneet. Ook dit jaar bestaat de jeugdgroep uit een leuke en
gevarieerde groep enthousiastelingen. De groep bestond dit seizoen
uit 20 jeugdleden variërend van 9 tot 20 jaar.
Dit seizoen konden we Jeffrey en Patrick Lenaers en Rik Sinkeldam als
nieuwe leden verwelkomen.

Vrijdagavond Magneet avond
De vrijdagavond is de avond voor de biljarters van de
jeugdvereniging de Magneet. We prijzen ons gelukkig met de grote
groep van gerenommeerde OBIS spelers die bereid zijn om op
vrijdagavond de jongeren de kneepjes van het biljarten bij te
brengen. Door de lessen van grootmeesters Jan de Wildt, Vincent
Veldt, Misha Tiecken, Frank Sinkeldam en Jan Keus zijn de
persoonlijke percentages van de leden gestaag omhoog gegaan.
Hulde voor deze fantastische trainers.

Finales
Districtsfinale 7e klasse
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 had.
Kennemerland had 4 deelnemers en Alkmaar bezat twee
deelneemsters, t.w. Linda Mans en Myriam Kranendonk, beide lid
van jbv de Magneet uit Heemskerk.
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.
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Districtsfinale 6e klasse
Onze jeugd leden hebben zich alweer laten gelden bij de finale 6e
klasse in ons eigen clubgebouw. Met Jeroen Stoops als winnaar,
Yoni van Duivenvoorde als tweede en Anita Nijhuis op de derde
plaats waren de ereplaatsen voor magneetleden. Remco Mans (5e),
Patrick Verduin (6e) en Paul Wezepoel (7e) waren de andere
magneetleden die meededen. Jeroen speelde echter te hoog
waardoor Yoni werd geplaatst voor de gewestelijke finale.
Districtsfinale 5e klasse
Ook bij de finale 5e klasse, die bij Vennewater in Heiloo is gespeeld,
hebben de spelers van de Magneet zich kranig geweerd. 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 moeilijk 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 wie districtskampioen
zou worden. Dit onderlinge treffen werd beslist door Wesley, die zich
daarna tot 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.
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 partijen tegen elkaar moesten werd Linda uiteindelijk derde,
zowaar een prima prestatie. Myriam eindigde als achtste.
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Gewestelijke finale 6e klasse
De gewestelijke finale 6e klasse werd 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.
Gewestelijke finale 5e klasse
Bij Horna in Hoorn is het gewestelijke kampioenschap 5e klasse
gespeeld. Wesley de Wildt mocht hier als kampioen van het district
Alkmaar aan deelnemen. Ondanks dat Wesley het toernooi met een
moyenne van 1,24 afsloot, hetgeen boven de moyennegrens van
1,20 is, reikte hij niet verder dan een toch verdienstelijke 5e plaats.
Gewestelijke finale 4e klasse
De gewestelijke finale 4e klasse werd gehouden in ons eigen
clubgebouw. Dennis Ripke was onze enige jeugd 4e klasser en wist
zich via de voorwedstrijden voor deze finale te plaatsen. Het was
ook zijn laatste finale bij de jeugd, want volgend seizoen moet hij het
vanwege zijn leeftijd bij de senioren proberen.
Helaas kon hij in zijn laatste jeugdfinale zijn echte vorm niet halen
en eindigde op een 7e plaats.

Team competities 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
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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.
Gewestelijke finale B-teams
De gewestelijke finale voor B-teams werd gehouden bij Onder Ons
in Beverwijk. Helaas beschikte Wesley, Tom, Floris en Paul het
weekend van 24 en 25 april niet over de absolute topvorm die je
voor een finale nodig heb. Wesley speelde nog wel twee hele goede
partijen van 1,92 en 2,76 moyenne en Tom wist ook nog een partij
met 1.74 af te sluiten, maar helaas kon dit niet bijdrage tot een
gezamenlijke overwinning. De eindige dan ook op de 6 plaats.
Leon Wezepoel.

Het nieuwe seizoen voor de jeugd begint op
vrijdag 10 september a.s., na de kermis!

spreuk:
Als de haan morgen niet kraait bij het ochtendrood,
schijnt de zon … of de haan is dood.
KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT WOENSDAG 14 JULI!!
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Het rook”verbod”aan de schrijfkant
van de zaal
Laat ik beginnen met te stellen dat ik op de
vergadering heb ingestemd met het voorstel de
mensen te verzoeken aan de schrijfkant niet te roken.
Nu blijkt dat velen dat als een absoluut verbod opvatten.
Helaas………en dat irriteert mij.
Want wat zie ik gebeuren? Heel vaak blijft nu de spelersstoel aan de
schrijfkant leeg en zitten beide spelers aan de overkant lekker een
peuk te doen tijdens het spelen.
Niks mis mee natuurlijk.
Maar………..wat gebeurt mij
laatst?
Ik had gespeeld op tafel 4 en
begon om ongeveer half 11 met
mijn schrijfbeurt aan die tafel.
De teller had er geen enkel
bezwaar tegen, dat ik zou roken.
De beide spelers zaten aan de
overkant te roken. Dus wat doe
ik? Ik steek mijn vertrouwde
sigaartje op.
Zegt een van de spelers: “He
Rene, daar mag je niet roken”.
Uit met dat ding.
Mijn broek zakte ter plekke op
mijn enkels. Is dit nu nodig op
deze manier?
Op zaterdagavond 17 april moest ik de hele avond schrijven bij de
(anker)kaderwedstrijden.
Ik zag ertegen op als tegen een berg.
Rene van den Ham.
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Chris Hummel
Druk, druk, druk.

Hier Chris Hummel,
Wegens drukte en véél leren is het voor mij niet meer mogelijk om
op twee clubs te spelen…………
Ik heb een keuze moeten maken om van één club af te gaan…….
Maar welke………….?
Er gaan een paar maanden over heen.
En wanneer ik dan mijn rooster van school krijg is de druppel
gevallen.
Waarnaar ik de keuze heb genomen om van de woensdagavond af te
gaan………..(Piep)
En alleen nog maar voor Onder Ons uit te komen.
Dat was geen makkelijk beslissing, ik heb het daar toch wel naar
mijn zin gehad.
En kon daar nog héél véél leren van de hogere spelers van OBIS de
Magneet.
Daarbij wou ik alle spelers van de woensdagavond nog bedanken
voor de gezelligheid en de leergierigheid van bepaalde spelers.
Tot ooit dan maar en tooi tooi en de groetjes van:
Chris Hummel.
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Uit het jaar 1881
Eene tafel, die tevens biljart is…….
Tot heden konden slechts weinige bevoorrechten zich de weelde
veroorloven er in huis een biljart op na te houden, niet alleen om het
bezwaar der kosten, maar ook omdat een dergelijk meubel veel plaats
beslaat, en als er niet op gespeeld wordt, tot niets hoegenaamd dient.
Dit laatste bezwaar nu is uit den weg geruimd door de uitvinding van
den heer L. Schultze te Berlijn, die ene sierlijke tafel heeft
vervaardigd, welke men in een ommezien in een biljart kan
veranderen. Dit biljart heeft zelfs iets boven de gewone voor ,daar
men de opstaande randen naar gelang van de grootte der ballen
hooger of lager kan maken. Of de heer Schultze ook het bezwaar der
kosten, dat menigeen het houden van een huisbiljart ontzegt,
overwonnen heeft, weten wij niet want de prijs zijner biljarttafels
wordt niet opgegeven.
Brè-Ja.
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Met een bezetting van 16 tafels vond op zaterdag 9 mei de zoveelste
klaverjasdrive plaats. Een gezellige ontmoeting met talrijke bekenden
en een avond waar een ieder verwend wordt met lekkere hapjes. Dit
keer verzorgd door Paul, Cor Jaap, Trudy en Ria.
Een ieder kreeg op tijd zijn drankje en een bedankje voor dit
vrijwilligerswerk is zeker op zijn plaats. Wim van Tunen leidde de
indeling der tafels en alles liep weer op rolletjes.
Bedankt hiervoor Wim!
De prijsuitreiking kwam nu in handen van Cor de Heer, daar goodold Gerard Elst bij de vorige gelegenheid afscheid van de organisatie
had genomen.
De winnaars noemen bij naam en toenaam zegt niet zoveel, we zullen
maar zeggen:
“Ze waren weer tevreden met de prijsjes” en zien uit naar de
volgende drive.
Tegen middernacht 24.00 uur kon Cor de afsluiting maken en deelde
mee dat de volgende drive in november zal plaatsvinden.
BreJà
Spreuk:
Als je kwaad bent, mompel in je zelf…
Als je blij bent, vertel het je partner.
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Nol van de Schilden Bokaal 2003-2004
Eind maart 2004 werd het door het district Alkmaar georganiseerde
toernooi vernoemd naar Nol van de Schilden in de lokaliteit van
DVO verspeeld. Voor dit toernooi worden spelers uitgenodigd die bij
een districtsfinale een 2de plaats hebben gehaald en dus geen
gewestelijke finale mochten spelen. Echter na het overlijden van Nol
van de Schilden heeft dit invitatietoernooi aan belangstelling
verloren. Er is binnen de spelersgroep uit het district Alkmaar weinig
animo en ook publiek laat zich totaal niet zien. Zelfs van OBIS, bijna
altijd goed vertegenwoordigd, was tijdens dit drie avonden durende
toernooi slechts 1 belangstellende te begroeten en die deed ook nog
eens dienst als chauffeur voor de 2 OBIS deelnemers.
Ondanks dit minder lovende begin hebben twee OBIS leden, samen
met de 6 overige genodigde biljarters, toch nog geprobeerd er wat
leuks van te maken. De mix van spelers qua moyenne en de soms
wat vreemde “ te maken caramboles ” zorgde voor leuke en minder
leuke partijen.
Na de 1e avond stond R. Bart er goed voor met drie gewonnen
partijen en vond H. Welboren zich helaas met drie verloren partijen
onder in de ranglijst terug.
De 2de avond was dit geheel het tegengestelde. Remco verloor 3
parijen en Henk won er drie. Door het verloop van alle overige
partijen stond Remco vast op de 4de en Henk op de 5de plaats.
De laatste avond kon hierin geen verandering meer inbrengen. Alleen
plaats 1, 2 en 3 moesten op de laatste avond nog worden verdeeld.
Uiteindelijk was het J. Koorn van DVO die met de eer ging strijken.
Met een weinig enerverende prijsuitreiking sloot G. van Stenis dit
toernooi. Zelfs weduwe van de Schilden ziet geen ruimte om de 1e
prijs uit te reiken.
Naar mijn mening doet het district er beter aan doet dit toernooi voor
gezien te houden.
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Eindresultaat Nol van de Schilden Bokaal 2003-2004
Plts
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
J. Koorn
R. van Reenen
M. Henneman
R. Bart
H. Welboren
H. Klercq
P. Vlaar
G. Bult

Punt
12
12
10
7
6
4
3
2

Car Brt Moy HS
905 118 7,67 46
178 147 1,12
7
735 104 7,07 48
602 150 4,01 42
504 185 2,72 22
686 160 4,29 25
490 172 2,85 27
373 196 1,90 10

Prop. Moy
142,04
112,04
151,07
85,68
75,56
91,67
79,17
65,97

Is er iemand die mij kan uitleggen wat een proportioneel moyenne
inhoudt?? De wedstrijdleider had geen enkel idee.

Remco Bart.

spreuk:
Nee, ik ben niet lysdektischc!
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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
Meij van de, P 25 59 1572 502 3,13 28
Pettinga, W
25 53 393 503 0,78 9
Bart, R
25 49 1835 447 4,10 42
Koelman Jh, J 25 46 1622 463 3,50 25
Koelman, W
24 46 1262 500 2,52 20
Duyn,E, E
24 45 1079 424 2,54 20
Glorie, T
23 43 464 458 1,01 10
Lammers, B
25 43 1053 534 1,97 17
Bouhof, A
23 43 1302 485 2,68 30
Beentjes, K
25 42 1696 556 3,05 23
Lammers, H
25 40 1809 510 3,54 32
Koelman B, B
26 39 694 569 1,21 11
Beentjes, E
25 38 1032 563 1,83 17
Beentjes, H
26 37 1134 593 1,91 14
Aardenburg, J 25 36 1078 493 2,18 22
Mantel, A
26 35 1165 492 2,36 16
Mol, C
25 35 1221 512 2,38 25
Beentjes, B
24 35 846 519 1,63 12
Heer de, C
25 33 1521 530 2,86 21
Welp, C
25 33 854 605 1,41 17
Wolke, R
26 32 361 677 0,53 5
Bruins, G
25 28 697 514 1,35 19
Schoehuijs, G
17 28 572 372 1,53 9
Mol S, S
23 28 1064 514 2,07 22
Scheffer, J
21 27 2535 420 6,03 66
Nijssen, F
22 27 474 490 0,96 7
Elst, G
24 27 826 564 1,46 18
Ruijter de, R
19 24 574 429 1,33 9
Looijenga jr, B 24 24 1127 522 2,15 20
Diemeer, A
13 11 353 246 1,43 11

Stand per 12 mei ’04 van de dinsdagavond.
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Hallo Biljart vrienden,
Deze keer ben ik gevraagd om iets voor het clubblad te schrijven dus
zal ik maar beginnen.
Ik ben Wesley Pettinga geboren 4 mei 1985 in Beverwijk en ben de
helft van een tweeling.
Ik heb dus nog 2 broers en 1 zusje zelf ben ik de 1 na jongste.
Ik ben een paar jaar geleden begonnen bij Obis op vrijdagavond ik
heb het daar erg leuk gehad en veel geleerd vooral van Jaap Bregman
en Jaap Ripke beide heel erg bedankt voor de goede scholing.
Later ben ik naar de dinsdagavond verhuist hier ben ik uiteraard erg
blij mee dit kan ik veel beter combineren met mijn werk.
Ik vermaak mij prima met het biljarten en ik kijk ook regelmatig naar
de anderen want ook daar kan je weer wat van leren.
Ik ben nu al 2 keer gevraagd om te helpen achter de bar dit is echt
toppie.
Verder werk ik bij bakkerij Koelman ik ben daar begonnen met een
zaterdag baantje als afwashulpje en later mocht ik ook andere dingen
doen waardoor ik de smaak van het banket te pakken kreeg.
Nadat ik mijn diploma consumptief heb gehaald op de Baandert
college ben ik verder gegaan op de Horizon college in
Heerhugowaard waar ik de opleiding Banket bakker volg ik heb dus
helemaal niets met het brood te maken want dit vind ik niet leuk.
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Ik ga 1 dag in de week naar school en ben 4 dagen werkzaam bij
bakkerij Koelman het is daar leuk ik heb fijne collega`s en een hele
fijne baas.
Als hobby`s doe ik ook aan darten en dit is dus helemaal oergezellige
met een echte Heineken erbij. Op zijn tijd lekker stappen dat hoort er
natuurlijk ook bij.
Ik ben ook gek op vakantie vieren dit doe ik in Frankrijk dan gaan
wij altijd gezellig op een camping staan dan vermaak ik mij prima ja
en Turkije dat is wel mijn favoriete land geworden het is daar mooi
weer eten is goed en het bier smaakt daar prima en niet te duur.
Groetjes, Lesley Pettinga

Bevrachtingskantoor

Amsterdam B.V.

Voor al uw vervoer over water
FRANS LUTE

Postbus 133 1900 AC Castricum
Tel. : 0251-670398 Fax: 0251-67087
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De Woensdagavond
Onze groep speelt de laatste weken van het seizoen op een ludieke,
ontspannen en gezellige wijze de avond vol met allerlei spelsoorten.
Uiteraard wordt er (sportief) gestreden maar de resultaten zijn
tijdelijk van ondergeschikt belang.
Hoewel…….
Er zijn altijd opvallende uitslagen te melden.
Peter maakte een serie van 6 driebanders !
De in topvorm verkerende Jeroen speelt met een handicap kader,
namelijk 38/1. Dat doet hij uitstekend.
Een partij moyenne van 16.00 en een algemeen moyenne van 12, dat
is voor menige 38/2 speler om jaloers op te zijn. Micha, die volgend
seizoen weer van de partij is, maakte een serie van 20 bandstoters.
Joop kan goed bandstoten en geeft aan ons handige tips om bepaalde
posities uit te buiten (bijvoorbeeld door losse ‘banders’).Ook Piet is
nog steeds bezig met een behoorlijke comeback en wordt het
volgende seizoen weer op 17,50 gezet.
Oh ja, het volgende seizoen. Is iedereen weer wekelijks op tijd van
de partij? Ik deel de partijen om zeven uur in zodat we vóór half acht
kunnen beginnen.
Hieronder staan de resultaten van de verschillende poules na de
wedstrijden van 12 mei 2004.
Op deze avond werden we overigens getrakteerd door good old Jaap
(lekkere hapjes) en John (‘een rondje’) allebei jarig op 14 mei. Hulde
!
Een fijne tijd verder en graag tot ziens aan het begin van het seizoen
2004-2005 op woensdag 8 september.
Frank.
Spreuk:
Veel koeien staan zich stierlijk te vervelen.
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Poule driebanden
Part. Pnt Car Brt Moy HS
Cees
Liefing
3
6 90 152 0,59 4
Peter
Beers
4
6 90 214 0,42 6
Willem
Burger
5
4 80 236 0,34 4
Jos
Limmen
5
3 101 281 0,36 5
Nico
de Groot
1
2 20 54 0,37 5
John
Tiecken
4
0 91 170 0,54 4
Poule kader
Beentjes (38/1)
Jeroen
4
8 640 53 12,08 77
Piet
Liefting
3
6 600 32 18,75 76
Martin
Guldemond
2
4 240 40 6,00 37
George
Jacet
3
2 259 38 6,82 54
Jaap
Ripke
4
2 357 47 7,60 44
Anne
Jager
4
2 401 81 4,95 30
John
Mol
4
2 335 71 4,72 21
Vincent
Veldt
3
0 218 36 6,06 43
Poule bandstoten
Frank
Sinkeldam
6
9 328 160 2,05 11
Desiree
Tiecken
5
8 149 158 0,94 7
Jaap
Bregman
5
6 244 159 1,53 12
Dennis
Ripke
5
6 129 182 0,71 5
Cynthia
Tiecken
2
2 57 66 0,86 5
Micha
Tiecken
3
2 123 69 1,78 20
Joop
Roelands
6
1 441 164 2,69 16
Poule libre
Sjaak
Strik
6
8 825 92 8,97 43
Jan
Keus
6
8 332 120 2,77 13
Paul
Visser
6
6 629 162 3,88 25
Jeroen
Gosselink
4
2 214 81 2,64 15
Sander
Gosselink

Biljarten met gevoel:
De beste manier om een tegenstander niet in z`n spel te laten komen
is hem niet aan het biljart te laten.
Wie tijdens de afstoot denkt, heeft daarvoor te weinig gedacht.
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De eindstand 2e periode van de
woensdagmiddaggroep
J.
J.
J.

Kranendonk
Limmen
Lammers

P. Gerrits
J. Jonkhof
N. Heemskerk
J. Wijte
H. Lammers
K. Limmen
W. Tunen v
J.
Sinnige
P. Sinnige
B. Looyenga
C. Mol
H. Palm
N. Mongeluzzi
H . Welboren
H. Laan v/d
B. Lammers
G. Bruins
F. Nijsen
J . Ripke
P. Dekker
S. Jorritsma
B. Egmond
G. Kuil
K. Baltus
J. Burger
G. Kordenoordt v
D. Smit

3.448 Team (H)
2.173 Team (H)
1.201 Team (H)
1.553 Team (J)
1.351 Team (J)
1.343 Team (J)
4.683 Team (G)
2.955 Team (G)
1.299 Team (G)
2.031 Team (D)
1.318 Team (D)
0.988 Team (D)
3.113 Team (F)
1.957 Team (F)
1.906 Team (F)
3.574 Team (B)
1.849 Team (B)
0.591 Team (B)
1.915 Team (E)
1.127 Team (E)
0.934 Team (E)
2.787 Team (L)
1.755 Team (L)
1.333 Team (L)
1.528 Team (K)
1.136 Team (K)
0.905 Team (K)
2.085 Team (A)
1.678 Team (A)
1.617 Team (A)
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P.

Koper
P. Snijders
R. Rijke
P. Ruijter
H. Elst
J. Pol v/d
M. Smit
A. Boer de
H. Beentjes
J.
Keus
B. Ruijter
P. Bosman
J. Hageman
R.. Munnik de

2.215 Team (I)
2.080 Team (I)
2.062 Team (I)
1.429 Team (C)
1.067 Team (C)
1.011 Team (C)
3.100 Team (R)
2.563 Team (R)
2.000 Team (R)
1.831 Team (R)
1.010 Team (R)
1.406 Team (R)
1.300 Team (R)
1.000 Team (R)

U ziet hierboven de uitslag na de 2e periode met op de eerste plaats
team H met de heren J. Kranendonk, J. Limmen en J. Lammers.
Een mooie prestatie en een mooi seizoen met een mooie 1e plaats.
Gefeliciteerd!
Ik wens U alvast een fijne vakantie toe met heel veel mooi weer!
Met vriendelijke groet, Wedstrijdleider Toon de Boer.
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Teamwedstrijden 2004
Team 1
1. J. Beentjes
2. Sj. Koelman
3. H.Welboren jr.
4. D. Smit
5. D. Ripke
6. P. Limmen
Team 3
1. J. Ripke
2. R. Bart
3. M. Smit
4. H.Welboren sr.
5. C. Welp
6. G. Smit
Team 5
1. Sj. Strik
2. P. Vissser
3. J. Keus
4. D. Tiecken
5. G. Bruins
6. B. Koelman

200 K
5L
67 L
42 L
40 L
16 L

160 K
95 L
70 L
45 L
38 L
19 L

120 K
100 L
56 L
46 L
35 L
30 L
Team 7
1. A. Jager
2. M. Guldemond
3. J. Burger
4. P. Karsten
5. G. v. Kordenoordt
6. S. Jorritsma

Team 2
1. J. Roelands
2. N.Mongelluzzi
3. W. Koelman
4. W. v. Roon
5. J. Sinnige
6. H. v.d. Laan1

160 K
90 L
69 L
43 L
40 L
8L

Team 4
1. G. Jacet
2. W. Burger
3. A. Mantel
4. H. Beentjes
5. L. Wezepoel
6. W. Pettinga

130 K
98 L
60 L
45 L
36 L
19 L

Team 6
1. J. Scheffer
2. P. Beers
3. W.v. Tunen
4. B. Lammers
5. J. Lammers
6. J. Klingeler

120 K
100 L
50 L
48 L
35 L
34 L

120 K
145 L
49 L
49 L
42 L
34 L
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Vervangende partijen mogen ook nu weer gespeeld worden.
Als nr. 1 er niet is, dan speelt nr. 2 vervangend.
Als nr. 2 er niet is, dan speelt nr. 1 of 3 vervangend.
Als nr. 3 er niet is, dan speelt nr. 2 of 4 vervangend.
Als nr. 4 er niet is, dan speelt nr. 3 of 5 vervangend. Enz.
Als nr. 2 vervangend tegen een kadrist speelt (nr.1),
dan maakt hij 10 % minder caramboles. Naar boven afgerond!
Als het zo uitkomt, mogen wedstrijden op een andere
avond dan de datum aangeeft gespeeld worden.
Maar dan liefst “vooruit” gespeeld!!
Er wordt gespeeld op:
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
14 juni
16 juni
17 juni
21 juni
22 juni
24 juni
25 juni

Biljart 1 en 2

Biljart 3 en 4

team 1 – team 7
team 3 – team 5
team 1 – team 6
team 3 – team 4
team 1 – team 5
team 4 – team 6
team 3 – team 7
team 5 – team 6
team 1 – team 4
team 2 – team 3
team 4 – team 5

team 2 – team 6
team 4 – team 7
team 2 – team 5
team 7 – team 2
team 3 – team 6
team 1 – team 2
team 2 – team 4
team 1 – team 3
team 5 – team 7
team 6 – team 7

Aanvang van de wedstrijden is rond de klok van 19.00 uur.
De beste 5 partijen tellen mee om kans te maken bij de top 12
te eindigen.
Deze finale wordt medio september verspeeld.
De tellijsten graag na afloop in het ballenkastje!!
Hoofdwedstrijdleider Henk Lammers.
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Tel- en schrijfbeurten clubfinale
Dinsdag 1 – 6, 19.00 u.
J. Scheffer
B. Looyenga
N. d. Groot
D. Tiecken
J. Sinnige
H. Koper
M. Smit
A. Mantel
Bar: R. Bart
Hulp: H. Welboren jr.

Woensdag 2 – 6, 19.00 u.
P. Sinnige
P. Limmen
J. Klingeler
D. Ripke
J. Keus
W. Burger
S. Mol
H. Beentjes
Bar: V. Veldt
Hulp: C. Tiecken

Donderdag 3 – 6, 19.00 u
P. Liefting
C. Liefting
S. Jorritsma
W.v. Weert
W.v. Roon
E. Duijn
B. Lammers
G. Elst
Bar: R. d. Ruijter Bar:
Hulp: A. Duivenvoorde

Vrijdag 4 – 6, 19.00 u
H. v.d. Laan
H. Welboren sr.
J. Roekens
Jh. Mol
J. Beentjes
M. Guldemond
R. Wolke
F. Nijsen
Bar: P. Karsten
Hulp: J. Gosselink

Zaterdagmidd. 5 – 6, 13.30 u.
N. Mongelluzzi
R.v.d. Ham
Sj. Reuzenaar
B. Beentjes
A. Bouhof
K. Beentjes
T. Glorie
T.d. Boer
Bar: J. Aardenburg
Hulp: J. Deen

Zondagmidd. 6 – 6, 13.30 u.
H. Palm
G.v. Kordenoordt
Sj. Strik
P. Beers
G. Schoehuis
C. Mol

Bar: Sj. Koelman
Hulp: G. Smit
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Op het moment van het ter perse gaan van het clubblad (12 mei)
zijn nog niet alle finalisten bekend!
Mochten er mensen op de tellijst staan die ook finale spelen, om wat
voor redenen dan ook,moet hij zelf voor vervanging zorgen!
Dit zijn de finalisten die tot dan toe bekend waren:
Van de dinsdag en donderdag komer er nog ieder 2 finalisten bij!
W.v. Tunen
J. Lammers
G. Bruins
C. Welp
J. Limmen
F. Sinkeldam
J. Roelands
G. Jacet
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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
Duivenvoorde, A
27 54 1265 591 2,14 23
Hageman, J
26 53 966 587 1,64 17
Burger, J
25 52 1193 612 1,94 15
Karsten, P
26 49 1121 625 1,79 15
Smit, D
27 48 1121 604 1,85 16
Jorritsma, S
24 46 790 603 1,31 13
Lammers, J
26 46 861 638 1,34 11
Ham van den, R
26 45 899 575 1,56 13
Smit, G
26 44 482 633 0,76 7
Mongelluzzi, N
26 41 2078 554 3,75 35
Wezepoel, L
27 40 891 638 1,39 10
Weert van, W
23 39 1408 491 2,86 20
Roekens, J
24 37 1239 518 2,39 16
Wijte, J
24 36 2866 513 5,58 51
Kordenoordt van, G 25 34 922 564 1,63 13
Palm, H
27 34 1272 665 1,91 15
Welboren, H
26 34 1548 586 2,64 27
Tunen van, W
25 33 1119 570 1,96 16
Smit, M
26 33 1577 584 2,70 24
Welboren sr, H
26 32 1114 612 1,82 11
Roon van, W
24 32 1097 605 1,81 15
Deen, J
25 31 895 629 1,42 11
Boer de, T
26 30 1536 627 2,44 30
Koper, H
24 29 881 577 1,52 15
Sinnige, J
26 29 955 632 1,51 13
Laan vd, H
27 28 506 719 0,70 7
Limmen, P
26 28 479 682 0,70 8
Klingeler, J
26 26 850 663 1,28 14
Reuzenaar, J
25 26 907 623 1,45 14
Sinnige, P
21 21 555 544 1,02 8

Stand per 12 mei ’04 van de donderdagavond
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Niet mee kunnen doen met de Nationale finale hoofdklasse libre.
Dan maar even wat anders!!!!!!!!!
Niet slecht………
Sander Gosselink heeft de districtsvoorwedstrijden 1e klasse libre,
bij de jeugd beëindigd met een prachtig moyenne van 9,87!!
Vanwege dit `te hoge moyenne’ werd hij uitgesloten deel te nemen
aan de finale. De moyennegrens loopt van 4 tot 7.
Tijdens de Nationale voorwedstrijden hoofdklasse libre eindigde hij
op de laatste plaats met een moyenne van 8,30, wat een plaatsing
inhield voor de finale. Helaas gaf zijn werk hem niet de gelegenheid
hieraan deel te nemen. Jammer Sander!!
George.
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Muziek op de vrijdagavond!
Een paar weken geleden vertelde Mevr.Mans mij, dat Linda al 4
jaar keyboard les had.
Ik bedacht, zou dat niet leuk zijn als Linda bij de jeugd een paar liedjes zou
spelen. Mevr.Mans vond dit een goed idee, dus maar aan Linda vragen.
Die keek erg bedenkelijk, maar ik vertelde dat ik thuis een keyboard
had.Toen zei ze dat ze het toch zou doen.
Een week later had ik de keyboard meegenomen. Toen Linda mijn
keyboard zag, keek ze toch wat zip. Ik vroeg haar: “Kan je hier niet op
spelen”? Ja, maar dat was het niet, "ik dacht dat het een groot keyboard
was, want de toetsen zijn ook wat kort en nog een paar technische punten".
Na wat geoefend te hebben in de bestuurskamer, zei ze “ik speel”! Nadat
de eerste ronde gebiljard was, gingen we met z`n allen bij
de tafels zitten met een drankje en Linda begon te spelen. Na nog een
liedje gespeeld te hebben, klonk er een geweldig applaus en na nog een
liedje gespeeld te hebben was het biljarten geblazen.

Bedankt Linda het was heel leuk.

Jan Keus
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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
16 39 163 340 0,47 6
Sinkeldam, R
18 35 123 401 0,30 3
Lenaers, P
18 34 140 421 0,33 4
Duivenvoorde van, Y 15 32 399 418 0,95 7
Wezepoel, P
17 30 338 447 0,75 6
Mans, L
16 24 256 417 0,61 11
Wildt de, W
18 24 682 473 1,44 17
Kranendonk, L
15 24 354 397 0,89 8
Kranendonk, M
15 23 201 361 0,55 6
Mans, R
15 23 312 405 0,77 6
Verduin, P
17 22 277 427 0,64 7
Wezepoel, T
14 22 413 417 0,99 9
Stoops, J
12 17 292 341 0,85 10
Nijhuis, A
11 14 269 346 0,77 9
Warink, W
10 11 252 220 1,14 7
Nijhuis, F
11
7 252 285 0,88 6

Stand 12 mei ’04 van de vrijdagavond jeugd

Spreuk:
Niets, maar dan ook niets komt zo vriendelijk op je af
als een kletsnatte hond.
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Op de vrijdagavond (jeugdavond De Magneet) kregen we te horen
dat we kans konden maken op een les met Kampioenen 3-banders. Er
konden in totaal 20 mensen mee doen van verschillende clubs.
Van onze club mochten Linda Mans, Myriam Kranendonk, Patrick
Verduin, Jeroen Stoops & ik heen.
Het was op donderdag 25 maart, We kregen toen les van Dick
Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Eddy Leppend & Marco Zanetti. Toen
we daar kwamen mochten we eerst voor de tv wat zeggen en daarna
werden We in groepjes verdeeld van 5 personen. Ik zat bij Jeroen en
bij mensen van andere clubs. We kregen eerst een lichtshow met wel
coole muziek en daarna moesten we per groepje de arena in lopen
waar we les kregen. Als eerste kregen we les van Marco Zanetti.
Met hem moesten we de acquit stoot doen, dat is wel lastig op een
3banden tafel. Met Torbjörn Blomdahl & Dick Jaspers deden we
gewoon 3banden balletjes. Met Eddy Leppens die we als laatste
kregen gingen we gewoon libere. Na dat evenement moesten we op
de foto en kregen we een oorkonde. (zie volgende pagina)
Toen mocht je blijven of na huis gaan.
Met vriendelijke groet,
Tom Wezepoel
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De oorkonde die we allemaal op naam kregen.
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BILJARTCLINIK IN EGMOND
25 Maart 2004
Om 9:15 uur moesten we in het hotel Zuiderduin zijn.
We kwamen binnen en onze jas werd ontvangen door de heer Dirk
Snip. De organisator van het toernooi.
Plots kwam er een mevrouw naar Tom en mij toe en vroeg of we
geïnterviewd wilde worden.
Het ging over van wie we les wilde krijgen.
We werden in 5 groepen verdeeld.
Ik zat onder andere bij Mirjam en Linda.
Om 10:00 uur begonnen we met een lichtshow.
Maar die kon over omdat hij verkeerd was.
Als eerste kreeg ik les van Marco Zanetti,hij is een Italiaan maar hij
sprak Engels om het makkelijker te maken voor ons .
We oefenden bij hem driebanden.
Daarna kregen we Dick Jaspers.
Met Dick Jaspers kregen we trekstoten.
Vervolgens kregen we Eddy Leppens.
Bij hem kregen we libre stootjes.
Als laatste kregen we Torbjorn Blomdahl.
Hij liet ons ook weer driebanden.
Raymond Ceulemans deed verslag aan het publiek van onze stootjes.
Daarna kregen we een oorkonde met een foto van Dick Jaspers en we
gingen met zijn alle op de foto.
Er kwam een mevrouw naar ons toe en zij vroeg of Mirjam , Linda
en ik een interview over de oorkonde wilde doen.
‘s Middags gingen we nog naar de wedstrijden kijken.
Om 15:30uur gingen we naar huis en dit was het einde van een
fantastische dag.
Groeten Patrick Verduin
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Biljarten

(door Myriam Kranendonk)

Ik vond het heel erg leuk dit jaar op biljarten.
Ik vond de partijen dit jaar ook heel erg leuk, alleen jammer dat ik een paar
keer tegen mijn broer moest.
En ik vond het ook wel leuk op tafel 4 met oefeningen de leraren zijn ook
gezellig je kan altijd met mensen lachen vooral met meneer Keus.maar
sowieso vond ik het erg leuk op biljarten.en ik vond het ook leuk met de
wedstrijden die ik mocht doen.en de eerste wedstrijd vond ik ook heel erg
super.
Alleen wat ik jammer vond is dat ik bij de gewestelijke finale niet naar de
6e klasse toe mocht met linda want linda mocht wel,en ik heb donderdag
met de kliniek mee gedaan en dat was echt super.ik heb ook hand
tekeningen van allemaal.En ik heb van dick jaspers zelfs een handtekening
op me biljart koffer
Maar ik vond het hartstikke gezellig me vader kwam ook kijken maar we
zijn nier gebleven voor de wedstrijden van de biljarters.maar het was wel
leuk want marco die legde wel moeilijke ballen neer.
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Maar ik weet niet zoveel te schrijfen.en jullie krijgen ook een paar foto’s
die er gemaakt zijn.en we komen op TV jippie.en we komen volgens mij
ook in de krant.
Maar ik heb het leuk gehad en we kregen ook nog een soort diploma kaart
ofzo.maar het was hartstikke gezellig want tom jeroen en linda en ik en
patrick waren er allemaal.
Nou mazzel
Nou weet ik niets meer groetjes myriam kranendonk

Alle deelnemers en de topbiljarters met rechts mijnheer Keulenmans.
===============================================
Heemstede 23-04-2004
(door Linda Mans)
Biljartkliniek verslag.
We waren uit de ongeveer 150 kinderen uitgeloot.
Samen met Myriam Tom Patrick en Jeroen en ik werden we er
voor uitgenodigt.
Meneer Ceulemans was er ook we kregen van 4 anderen
spelers les maar ik weet niet meer hoe die heten.
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Het was in hotel Zuiderduin het was daar er mooi en groot.
We gingen er al vroeg naar toe om op tijd er te zijn.
Van te voren kregen we een lichtshow te zien.
Toen was hij niet helemaal goed gelukt dus kregen we hem
nog een keer te zien.
Toen werden we per groepje naar voren geroepen.
Er waren in totaal 3 meisje in totaal en 17 jongens.
We zaten ook bij elkaar in een groepje.
Toen kregen we 15 minuten van de 4 spelers les.
Meneer Ceulemans gaf kommetaar.
Ik vond het erg leuk vooral met Myriam.
Daarna konden we nog kijken hoe hun wedstrijden speelden.
Het was leuk om te zien.
Ceulemans was dan wel de oudste speler maar was als
eerste uit.
Een vrouw van de tv van het programma Zep sport nam alles
op.
Later waren we ook op de tv te zien.
Ik vond het erg leuk en zou het nog wel een keer willen doen.

LINDA!!!!!!!!!!!!!
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maandagmiddaggroep

Spreuk:

Een bij moet wel honing zoeken om bij te blijven.
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Op de vorige pagina ziet U de eindstand van de
maandagrecreatiegroep 2003-2004.
De kampioen is zoals U ziet bekend. Van harte gefeliciteerd!
Wij willen toch proberen een 3-periode te halen door iets vroeger te
beginnen en iets later te eindigen.
De nieuwe competitie begint dan op 23 augustus a.s. met een
drankje en een hapje.
Verders wens ik U nog een prettige vakantie en een zonnige zomer
toe.
Groetend, Jaap Lubbers.
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Regio-finale bandstoten klein, 2e klasse
(Door winnaar Mark Bakker uit de bollenstreek)
Na door de achterdeur de regio-finale binnengekomen te zijn (als “beste tweede”)
mocht ik samen met clubgenoot Peter Walgreen de Bollenstreek
vertegenwoordigen bij de regio-finale bandstoten tweede klasse op 3 en 4 april jl.
In het districtskampioenschap was ik de enige die van Peter had weten te winnen,
maar doordat Peter alle overige partijen in winst had omgezet en ik er twee had
verloren was Peter toch kampioen. Saillant detail van onze onderlinge partij daar
was dat Peter de trekstoot won, zelf van acquit ging en miste, waarna ik aan de
beurt kwam en direkt mijn hoogste serie van het toernooi produceerde namelijk 29
caramboles. De eerste klap is een daalder waard, en dat super-begin was genoeg
om die partij toen te winnen.
Van tevoren was duidelijk dat uithoudingsvermogen wel belangrijk was, want er
werden op zaterdag maar liefst 5 partijen verspeeld !
Na binnenkomst op zaterdag uiteraard direkt de tafels bekeken, het zag er op het
eerste gezicht uitstekend uit. Een mooie lokaliteit , ik had er zin in en vrij snel werd
door wedstrijdleider Henk de indeling op de tafels bekend gemaakt en konden we
starten.
Op moyenne als eerste geplaatst, mocht ik de eerste ronde tegen de nr 8 geplaatste
Frans Keek. Dat was even slikken toen ik aan het inspelen was…. want dat
materiaal liep zo verschrikkelijk hard ! Ook was het worstelen met een zwak punt
van mij, ballen op de goede dikte aanspelen. Ik kan slecht ‘dun’ aanspelen (ik mis
de bal vaak finaal), waardoor ik meestal de bal maar ietsje dikker aanspeel en
corrigeer met effekt. Nou dat was hier zinloos, de banden ‘slipten’ en als je de bal
niet goed aanspeelde hielp er weinig meer aan. Schitterend materiaal maar
eigenlijk dus te goed voor mij. Gelukkig spaarde Frans me, en kon ik de partij net
aan naar me toe trekken in 28 beurten, Frans kwam er slechts 6 tekort. Geen al te
beste start maar punten zijn punten.
In partij twee tegen Johan Kolenbrander, die al enkele keren gewestelijk kampioen
was geworden in deze klasse. Oppassen dus, vooral omdat Johan zijn eerste partij
op 2 caramboles verloor. Johan had een superstart en nam een 50-10 voorsprong in
een beurt of 8, maar toen kwam er een serietje van 18 van mijn kant en langzaam
doch gestaag kwam ik dichterbij. In beurt 17 miste Johan bij ‘en nog 3’ en maakte
ik de partij uit met 9, geen nabeurt voor Johan. Later verloor Johan nog een goede
partij, waardoor hij na 4 rondes op de 7e plaats stond met een algemeen moyenne
van ruim boven de 4 !
Dat is nou de definitie van een ongelukkig toernooi spelen.
Peter Walgreen speelde ondertussen een superpartij van slechts 12 beurten en nam
de kop in het klassement, ik op de tweede plaats. In ronde 3 verloor hij van Johan
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Kolenbrander terwijl ik verloor van Bart Weijling, de stand bleef
ongewijzigd en zou zo blijven tot de allerlaatste ronde.
Na de broodmaaltijd met soep, prima verzorgd overigens, speelden we nog
twee rondjes die Peter en ik allebei wonnen , en ook de eerste partij op de
zondag werd door ons beiden in winst omgezet.
In ronde 7 was het dan eindelijk zover : de “grote” finale. Peter had een
beter moyenne en remise was voor hem genoeg. Ik moest winnen om
kampioen te worden maar had het psychologische voordeel van de
confrontatie uit het districtskampioenschap. De rest deed niet meer mee
voor de eerste of tweede plaats. Peter won de trekstoot en je zag hem
denken “niet weer de acquitstoot missen en er 29 om m’n oren krijgen”.
Dus liet hij mij beginnen. Voordat ik mocht starten van de arbiter zei hij
inderdaad tegen me “geen 29!”. Dat lukte dan ook niet, maar toch wist ik
wederom m’n hoogste serie van het toernooi in die eerste beurt te maken
want ik ging met 20 van acquit ! Daarna was Peter eigenlijk mentaal
gebroken en kreeg ik geen weerstand meer van hem, waardoor ik de partij
vrij gemakkelijk in 19 beurten wist te winnen.
Namens de spelers mocht ik nog even het woord voeren, uiteraard werd er
dank uitgesproken voor de uitstekende arbitrage, wedstrijdleider Henk
(perfekt georganiseerd), BV O.B.I.S., de vrijwilligers achter de bar en het
publiek. De nationale finale is praktisch een thuiswedstrijd voor me (de
EHBA in Haarlem), het zal moeilijk worden om daar als eerste te eindigen
aangezien de nummers 1 en 2 met resp 4.26 en 4.25 geplaatst zijn maar
niets is onmogelijk !

Mark Bakker
De eindstand :
PL
1
2
3
4
5
6
7
8

NAAM
M Bakker
P R Walgreen
H Korenstra
B Weijling
J J Buis
J Kolenbrander
J Koorn
F J M Keek

Spreuk:

REGIO
Bollenstreek
Bollenstreek
Kennemerland
Schagen
Den Helder
West Friesland
Alkmaar
Zaanstreek/Waterland

MP
12
10
8
8
8
6
4
0

CAR
515
473
450
470
439
491
397
356

BRT
144
120
148
156
166
148
146
172

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet je haar delen.
Deel zonder voordeel, geef eerst de ander
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HS
20
26
14
16
24
18
20
12

MOY

3,57
3,94
3,04
3,01
2,64
3,31
2,71
2,06
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Het “incident” bij de finalepartij 2e klasse bandstoten..
Als aandachtig toeschouwer bij deze finalepartij om het
regiokampioenschap is er door een zeer integere, bekwame
districtsarbiter een arbitrale fout gemaakt, die gelukkig geen nadelige
gevolgen kreeg voor de winnaar, maar waardoor wel een bijzonder
incident ontstond.
De partij Bakker-Walgreen, waaruit de regiokampioen moest komen,
werd een thriller om nooit te vergeten. Toen Bakker de laatste
carambole scoorde, had Walgreen de nabeurt. Met nog 26
caramboles voor de boeg om alsnog het kampioenschap binnen te
halen. Een zware opgave, maar hij had reeds zo`n serie in deze finale
gescoord. De nabeurt acquitstoot was raak en stoot 2 ook.
Toen kwam stoot 3. Een wat ruwe behandeling van deze stoot had
het slot kunnen zijn, maar door een wonderbaarlijke klos van rood op
zijn speelbal, deed de carambole ontstaan.
Wat gebeurde er echter toen de ballen nog rolden?
Speler Warlgreen draaide zich om, feliciteerde speler Bakker en de
arbiter keek naar dit tafereel zonder nog een blik te werpen op het
speelveld en zei: “Noteren 2 voor Walgreen”, terwijl carambole 3
door die klos wel raak was!
Ik stormde van mijn stoel, zeg tegen de arbiter “die bal was raak” en
verbouwereerd als hij was, telde hij hem alsnog.
Walgreen ging weer aan stoot, maar miste na nog enkele caramboles.
Bakker dus kampioen!

Gevolgen:
Eigelijk was Bakker, toen Walgreen werd afgeteld, definitief al
kampioen.
De arbiter had nooit op mijn aanwijzing mogen ingaan, maar deed dit
wel. Een misschien wel logische reactie!
Indien Walgreen nog remise had gemaakt, had hij kampioen geweest.
Een protest van Bakker had echter altijd ten gunste voor hem
uitgevallen.
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Excuses:
In mijn grenzeloos enthousiasme heb ik de arbiter op zijn fout
gewezen, écht zonder enige bedoeling om hem te kwetsen. Ik ken de
arbiter als een zeer aimabel mens en zijn beslissingen zijn altijd op
eerlijke waarnemingen genomen zonder aanzien des persoons.
Mijn welgemeende excuses aan deze arbiter!
Jaap Bregman.

spreuk:
24 uur in een dag, 24 bierflesjes in een krat, toeval?
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Het districts-kadertoernooi
Door George Jacet

Vorig jaar had ik me ook ingeschreven voor het districtskadertoernooi. Ook toen had ik er, net als nu, heel veel zin in.
Ongelukkigerwijs kreeg ik een mankement aan mijn ogen, waardoor
ik een gedeelte van mijn gezichtsvermogen onbedoeld kwijt raakte.
Kijken kon ik wel maar op een gebrekkige manier. De biljartballen
waren allen donker van kleur en de contouren waren hobbelig en
voor mij nauwelijks waar te nemen. Zienderogen gingen mijn ogen
achteruit. De krant kon ik zelfs niet goed meer lezen.
De biljartbanden waren in mijn optische waarneming niet meer recht
en het leek er op alsof ze alle kanten uit wilden gaan. Ogenschijnlijk
zat biljarten voor mij er voorlopig niet meer in.
Jammer genoeg moest ik dientengevolge bijna het hele seizoen
“toezien” hoe mijn clubgenoten de ene na de andere carambole
maakten. Om het biljarten niet uit het oog te verliezen, ben ik
regelmatig op de clubavond aanwezig geweest.
Een hard gelach voor mij om niet meer mee te kunnen spelen!
Jammerlijk kon ik daardoor vorig jaar ook niet meedoen aan het
districts- kadertoernooi.
Gelukkig ben ik op dit moment weer aardig hersteld, hoewel de
handycap af en toe de neiging heeft terug te komen.
Desalniettemin heb ik deze keer toch maar een poging gewaagd om
op een voor mij hopelijk oogstrelend en aanvaardbaar niveau aan dit
toernooi mee te kunnen doen. Daar heb ik in ieder geval mijn best
voor gedaan.
In eerste instantie hadden 16 spelers zich aangemeld voor dit
districts-kadertoernooi. Uiteindelijk bleven er 12 mensen over,
waarvan later nog eens 2 afzeggingen binnen kwam.We moesten met
maar 10 man uit het hele district uitvechten, wie met de eer zou gaan
strijken.
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Heel jammer dat er mensen zijn die zich wel opgeven en dan toch
weer hun deelname afzeggen. Normaal gesproken zouden er, bij
voldoende deelname (16), voorwedstrijden gespeeld kunnen worden,
om zo een finaleplaats te bemachtigen.
Een veel betere afspiegeling uit ons district zou dan het gevolg zijn.
Jammer en helaas dat het zo gaat!!!!!!!!!!
Ik zal U even de namen noemen van de deelnemers:
J. Beentjes, J. Rkipke, J. Visser, J. Bijvoet, J. Roelands,
F. Sinkeldam, J. Scheffer, G. Jacet, R. Overdijk en F. Peperkamp
Zaterdagochtend 17 april:
De eerste speeldag. Vroeg wakker.
Toch goed geslapen, lekker ontbeten, lekker onder de douche en mijn
zo goed als nieuwe OBIS-tenue aan. Nou, dat kon toch alleen maar
in mijn voordeel werken. Althans zo voelde het wel.
Ik had er echt zin in!
Gelukkig waren alle spelers op tijd aanwezig. 12.45 uur.
Ik vond het heel leuk om kaderspelers, met voor mij bekende namen
uit ons district, weer eens te ontmoeten. Al eerder had ik tegen deze
spelers gebiljart en dat gaf toch een vertrouwd gevoel.
Onze wedstrijdleider Henk Lammers heette allen welkom en gaf aan
wie en op welke tafel moest spelen, tellen of schrijven.
(Een afgevaardigde van het district was niet komen opdagen om het
toernooi te openen. Onbegrijpelijk, hoewel de afsluiting wel werd
gedaan door de districtsvoorzitter Gerard van Stenis.)
Henk, een ervaren rot in het vak, die met schijnbaar gemak de
wedstrijden indeelde en de uitslagen de printer deed uitspuwen, had
de tafels en de ballen al schoon en de kaderlijnen reeds getrokken.
Het is niet mijn gewoonte, maar ik zal U toch een kleine impressie
geven van de bijzondere gebeurtenissen uit elke ronde.
Hoofdzakelijk voor de lezers die niet op dit toernooi aanwezig
konden zijn.
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Ronde 1:
Opvallend was dat de uiteindelijke toernooiwinnaar Jeroen Beentjes
in 20 beurten verloor van Frans Peperkamp.
De partij van Jos Scheffer tegen Joop Bijvoet was er een om gauw te
vergeten. In 26 beurten had Joop de partij uit en Jos kwam er net 2
tekort om zijn eerste punten te verzamelen.
Jaap Ripke speelde in 14 beurten zijn 200 car. tegen Rob Overdijk
die niet verder kwam dan 101.
Joop Roelands won zijn eerste partij van Frank Sinkeldam in 15
beurten. Frank achterlatend met 87 car.
Ronde 2:
In deze ronde moest Frank tegen Joop Bijvoet en verloor ook deze in
9 beurten en kwam 63 caramboles tekort. Jos Scheffer verloor van
Joop Roelands in 14 beurten en kwam niet verder dan 71 car. Jeroen
Beentjes speelde tegen Jaap Ripke een remisepartij in 11 beurten! Ik
zelf won van Frans Peperkamp in 25 beurten. Een zeer matige partij
waar een serie van 71 zeker tevredenheid bracht.
Ronde 3:
Frank verloor ook z`n 3e partij van Jan Visser en bleef op 78 steken
en Jeroen maakte Jos in, in 8 beurten. Jos bleef hangen op 56. Joop
Roelands won z`n 3e partij in 12 beurten van Joop Bijvoet. Een serie
van 59 schoot hem te hulp. Zelf won ik van Rob Overdijk in 17
beurten. Het ging iets beter met mijn spel!
Ronde 4:
Jaap Ripke was tegen Frank in 16 beurten uit. Frank kwam er nu 23
tekort. Een mooie serie van 43 mocht niet baten voor Frank. Hij werd
wel warmer en had het gevoel steeds beter te spelen. Jos Scheffer
kon weer niet winnen in z`n partij tegen Jan Visser In 15 beurten had
Jos er 124. Een gemiddelde van ruim 8 was zeker niet slecht. Joop
Roelands kon in de vierde ronde tegen Jeroen weinig inbrengen.
Jeroen won in 5 beurten en Joop bleef bij de 46 steken. Jeroen
snabbelde een serie van 76 en 73 bij elkaar en dat telde lekker aan.
Rob Overdijk verloor voor de 4e achtereenvolgende keer zijn partij.
Deze keer van Frans Peperkamp. Hij kwam niet verder dan 67
caramboles.
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Ronde 5:
Jeroen pakte Rob Overdijk in 5 beurten in. Rob
kwam niet verder dan 12 caramboles.
Een cartoon van Rob Overdijk in zijn topjaren
Hier was hij nog hèèl erg jong!
Joop Bijvoet klopte z`n maatje Jan Visser in 10
beurten en Joop Roelands liet Frans Peperkamp
achter met 96 caramboles. Een goede serie van
61 kwam in een lekker tempo tot stand.
Ronde 6:
In een enerverende partij tussen Jaap Ripke en
Joop Roelands kwam Jaap in 24 beurten aan de 200. Joop bleef
teleurstellend achter met 136 caramboles. Frans Peperkamp stootte
zijn 150 caramboles in 10 beurten uit en opponent Frank Sinkeldam
kwam niet verder dan 62. Frank hield desondanks de moed er wel in!
Rob Overdijk kon eindelijk de eerste matchpunten in z`n zak steken
tegen Joop Bijvoet. Uit in 12 beurten! Ikzelf pakte 2 matchpunten
tegen Jos Scheffer in 19 beurten. En Jeroen maakte Jan Visser “in”,
in 4 beurten. Een serie van 138 was een geweldige prestatie. Een lust
om naar te kijken.
Ronde 7:
Rob Overdijk wist 2 punten te pakken en deze keer tegen Jos
Scheffer die op dat moment nog geen punten had. Rob wist met
series van 24, 32, 20 en 19 de partij in 17 beurten te klaren. Frank en
Jeroen maakten er maar een keer remise van in 11 beurten. Een
mooie partij voor beide spelers. Frank maakte in deze partij een serie
van 52 en Jeroen kwam tot een serie van 59. Joop Roelands dacht:
“Dat kan ik ook in 11 beurten tegen George”. En won met een
slotserie van 55 waardoor ik de kans niet meer kreeg om mijn
moyenne wat op te halen.
Ik had er 94, in 11 brt. Toch niet slecht te noemen.
Ronde 8:
Ik speelde tegen Jeroen mijn laatste partij en had er zin in. Ik begon
met 2 poedels, de derde beurt 11 en de vierde beurt 4 caramboles en
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dat waren tevens mijn laatst van het toernooi. Jeroen knapte mij op in
deze 4 beurten met een mooie eindserie van 105 caramboles. Top!
Ronde 9:
Frank begon steeds warmer te worden en won van Rob Overdijk in
16 beurten. Jos Scheffer speelde in deze ronde tegen Frans
Peperkamp en veroverde zijn enige matchpunt in dit toernooi door
tegen Frans remise te spelen in 19 beurten. Joop Roelands maakte de
partij tegen Jan visser uit in 11 beurten waarin hij zijn hoogste serie
van 68 produceerde. Jeroen was tegen Joop Bijvoet in 8 beurten uit
en kon deze 2 matchpunten op zijn conto bijschrijven.
Een knappe prestatie die hem het kampioenschap
opleverde.
Jeroen eindigde met 14 matchpunten een hoogste serie
van 138 en een eindmoyenne van 23,28. Daar kan je
gerust mee thuis komen. Gefeliciteerd Jeroen!

In verschillende partijen heb ik afwisselend goed en ronduit
teleurstellend gebiljart. Op de hoogste plaats eindigen werd na de
eerste dag en avond een beetje werkelijkheid. Ik heb het even mogen
proeven om de lijst aan te voeren met 6 gewonnen partijen, maar al
gauw werd een eerste plaats allerminst zeker.
Het lijkt een beetje op zelfkritiek, maar dat is niet onterecht, gezien
mijn optreden. Een beetje te veel beurten zo af en toe. Mazzel, als je
matchpunten kan verzamelen met meer dan 20 beurten! Het was niet
altijd stabiel. Ik kon wel zeggen dat mijn prestaties soms achter mijn
verwachtingen aan liepen.
Gezellig was het onderling zeker! De belangstelling was in het begin
“matig”, maar groeide naarmate de wedstrijden verstreken `niet` en
bleef het “matig”! De OBIS belangstellenden kon je op één hand
tellen. Met zo`n kadertoernooi in huis zou je toch denken dat het
OBIS- mensen aan zou moeten trekken als een Magneet! Maar nee,
het tegendeel was waar! Zeer teleurstellend!!!!!
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Bij OBIS kan je vogens mij geborgenheid en/of gezelligheid vinden,
ongeacht er gebiljart wordt of niet. Dat zou iedereen die OBIS hoog
in het vaandel heeft toch moeten weten??
Ik ervaar biljarten als iets moois. “Biljarten” is voor mij een
fantastisch middel en hartstikke prachtig om mogelijke verveling te
ontlopen. Ook om er naar te kijken.
Biljarten is voor mij een perfecte mix van rust en gezelligheid. Van
kennis van- en liefde voor het spelletje en het vermogen om het
hardnekkige misverstand dat alles om biljarten gaat te relativeren,
ben ik me zeker bewust.
Mijn plezier in het biljarten bleef en blijft, of ik nou zwak of sterk
speel, onveranderd hetzelfde. Oog voor de pure schoonheid van het
spelletje blijf ik behouden en met kritisch zijn op mijn eigen spel
probeer ik er toch met een knipoog of kwinkslag naar te kijken.
Ik weet dat de bomen niet tot de hemel groeien, maar mijn eigen
mogelijkheden had ik op sommige momenten echt overschat.
Toch beleefde ik een zeldzaam mooi toernooi en op mijn hoogste
serie van 71 mag ik trots zijn!
De liefde voor het biljarten krijgt dan weer een opstekertje, een zetje
in de goede richting.
Een prachtige herinnering aan dit toernooi is voor mij geweest de
aanwezigheid van mijn eigen vrouwtje die even polshoogte kwam
nemen. Zegge en schrijve heeft Ria mij 15 caramboles zien maken.
Het was toevallig de partij tegen Jeroen Beentjes die in 4 beurten uit
was. Ik heb Jeroen nog verteld dat Ria voor “mij” kwam, maar
Jeroen caramboleerde gewoon door! En gelijk had hij!
Er waren partijen die vol emotie zaten, vol passie en strijd.
Te noemen valt de partijen van Jeroen Beentjes tegen Jan Visser en
tegen mij. Beide in 4 beurten uit!!! Geweldig Jeroen!!!!
De eerste partijen van Jeroen verliepen heel stroef, maar gedurende
het toernooi begon Jeroen lekker warm te stomen. Een fantastische
en sympathieke biljarter om zo bezig te zien aan de tafel!! Een serie
van 138 was een lust voor het oog.
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Mensen, U heeft echt wat gemist door niet naar dit mooie
kadertoernooi te komen!!
Mijn partij tegen Jan Visser was er een met aan het einde wat
hilariteit. Jan miste een bal en moest gaan zitten. In plaats van z`n
krijtje pakte hij een witte bal. Hij dacht dat dat glimmende ding z`n
krijtje was. Ik op mijn beurt verlegde de witte bal even met mijn
duim en zei tegen Jan dat ik dat dan ook wel mocht. Jahoor reageerde
Jan en ik mocht, ondanks dat ik touchè maakte, toch gewoon
doorgaan van de arbiter. Dit werkte de lachers op de hand, en hieruit
bleek weer dat de sfeer zeer ontspannen was en dat er in de geest van
dit toernooi gearbitreerd werd. Super!
Het was een en al vrolijkheid en bij de spelers was geen grimmig
gezicht te zien. Ook niet na een “schijnbaar onterecht”afgetelde
carambole.
Af en toe sloeg het vuur over naar de met een lampje te zoeken
supporters, die begeestigd en soms vol verbazing de gebeurtenissen
op de tafels volgden. Spontane complimenten en geknipper met de
vingers volgden elkaar soms
op……….?! (Theo Komen-stijl)
Er waren 4 pas afgestudeerde
arbiters aanwezig, (waaronder
ons OBIS-lid Jan Lammers), die
voor de eerste keer een officieel
toernooi arbitreerden.
Zelfverzekerd en foutloos
stonden deze arbiters de
wedstrijden te tellen. Een compliment is bij deze zeker op z`n plaats!
De spelers lieten alles gelaten over zich heen komen. Heel frappant
en toe te juichen bij een toernooi waar de titel op het spel stond.
Het viel op dat spelers als Jan Visser en Joop Bijvoet, die vooraf toch
ook een beetje als favorieten bestempeld waren, een tikkeltje
ontgoocheld het strijdtoneel verlieten. (een beetje stilletjes!)
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De krachtsverschillen (door het verschillend aantal te maken
caramboles) waren klein te noemen, waardoor soms een verrassing te
noteren viel.
De spelers hebben de supporters af en toe getrakteerd op een staaltje
slecht en een staaltje perfect spel. Afwisseling geeft kijkgenot
moeten de spelers gedacht hebben! Of het werkte?
Elke ronde waren er 2 spelers vrij. Dan heb je even de tijd om het
circus in je op te nemen. Dan zie je bij een aantal mensen ( 2 spelers
en een arbiter, de zgn. oudere jongere, en gezeten aan een tafeltje) de
hoofden zwaar worden en schrikt men wakker als het hoofd er plots
drijgt af te vallen. Een pracht tafereel om te zien hoe deze mensen
met hun slaap worstelden.
Op tijd werden er prijzen waaronder taartjes aangevoerd. Voor alle
spelers en arbiters, plus de 2 welbekende dames in de bediening, was
er na aflooop flessen wijn en taartjes te verdelen.
Heel verstandig was het om de taartjes, tot de prijsuitreiking, even
buiten op het platte dak te leggen. Buiten was het immers wat frisser
dan binnen…………..!
Dat iedereen de taartjes van Wim Koelman heel lekker vindt, is
bekend, maar dat ook de mieren op het dak het lekker vonden, daar
had niemand op gerekend. De mierenjachttijd werd onmiddellijk
geopend! Hopelijk zijn ze allemaal opgespoord?
Tot slot heb ik mogen ervaren dat het meedoen het belangrijkste is,
maar in zo`n toernooi op de eerste plaats eindigen zou voor mij toch
een uitzinnig blij gevoel teweeg hebben gebracht. Niet dat ik niet
genoten heb, maar ik vraag mij af of er nog een lekkerder gevoel
bestaat? Op de hoogste trede staan tijdens de prijsuitreiking blijft
voor mij een ultieme wens?
Terugkijkend ben ik dik tevreden en een positieve ervaring rijker!!!!!
Iedereen die een bijdrage in welke vorm dan ook geleverd heeft om
dit toernooi te laten welslagen, wil ik bij deze hartelijk dankzeggen.
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De einduitslag:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
J. Beentjes
J. Roelands
J. Ripke
G. Jacet
J. Visser
F. Peperkamp
J. Bijvoet
F. Sinkeldam
R. Overdijk
J. Scheffer

Pnt.
14
14
13
12
11
8
8
5
4
1

Car.
1770
1232
1626
1139
1401
1171
1520
1022
886
960

Beurt.
76
119
146
151
126
143
148
122
141
146

Moy.
23,28
10,35
11,13
7,54
11,11
8,18
10,27
8,37
6,28
6,57

H.S.
138
68
52
71
88
73
117
52
40
37

Met vriendelijke groet, George.

Spreuk:
Waag eens een keertje wat,
want …. handen in de schoot geeft geen brood.
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Plaatsnamenpuzzel
Maak van onderstaande omschrijving een plaatsnaam.
Voorbeeld:
Edelman voor godshuis-------------------------------- Ridderkerk.
Niet kleine logee
Mooi riviertje
Russisch opleidingscentrum
Bevende portemonai
Zo te horen zat Ab te eten
Ze is `t
Is voor 50 % verdwenen
Angstig stadsdeel
Visvet
Plas in babykooi
Stadsdeel van een knaagdier
Niet levende kastelijn
Deuntje van vliegende vogels
Akelige boom
Vreemde munten
Blaasinstrument

Rietdekken 2
Komt een bedrijf van rietdekkers bij een boer aanbellen.
Ik kom bij U riet dekken.
De boer verbaasd, en antwoordt:
“Riet is net bootschappen aan het doen”.
Spreuk:
Hanensoep is kippensoep met ballen.
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Voorwedstrijden driebanden 2e klasse
Ed Beentjes heeft zijn voorwedstrijden op 22 en 29 maart j.l. zeer
tevreden afgesloten.
Hij eindigde na 6 partijen met 6 matchpunten, een moyenne van
0,471, een hoogste score van 5 en een pariculier moyenne van 0,581.
Met dit resultaat in de tas hoopt hij volgend jaar nog een stapje hoger
te spelen.
Aldus Ed.
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De kadercompetitie
Een druk jaar kadercompetitie is weer ten einde.
Na een slechte start (van de eerste 6 wedstrijden werden er 4
verloren), kwam er een mooie reeks waarin we niet meer verloren in
2003. We stegen dan ook in rap tempo van de 3e plaats van onder
naar de 3e plaats van boven.
Uiteindelijk zijn we 5e geworden, geen slecht resultaat als we de
slechte start erbij denken.
De spelers hebben een zeer uiteenlopend seizoen gehad.
Met 2 partijen in 3 beurten, een hoogste serie van 170 en een
moyenne van 18,47 mag ikzelf niet ontevreden zijn.
Vincent heeft een druk schooljaar gehad en dat was te merken in de
resultaten. Relatief veel verliespartijen, een matig moyenne (14,56)
en de kortste partij was in 8 beurten. De hoogste serie van 138 mag
er dan wel weer zijn.
Inmiddels ex-teamgenoot Jaap mag bijzonder wisselvallig worden
genoemd. Na de eerste helft stond hij slechts op 8,00 moyenne. Mede
door een mooie partij in 3 beurten wist hij dit nog op te werken naar
10,08 aan het einde.
Onze DJ Frenkie is inmiddels helemaal volwaardig teamplayer
geworden. Het algemeen gemiddelde is nog niet geweldig (6,77)
maar de 2e helft was goed. Ook wist hij veel punten te verzamelen en
maar liefst 3x op karakter de gelijkmakende beurt te verzilveren.
John heeft in zijn slechts 4 partijtjes laten zien dat een redelijk
moyenne volgend seizoen best haalbaar is (al blijft hij een prutser) en
de serie van 36 was niet verkeerd. Zijn auto doet het ook goed, al
blijft het een raadsel waarom we toch steeds lopend door de McDrive
moeten….
Het nieuwe seizoen wordt beter dan het vorige (hopen we), daar gaan
we weer voor. Aan de onderlinge sfeer zal het zoals gewoonlijk niet
liggen, we hebben een leuk groepje en de resultaten komen ook wel.
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Zeker de persoonlijke resultaten kunnen beter, diverse
trainingskampen moeten daar maar aan meehelpen!
In ieder geval een heugelijke mededeling: Joop Roelands komt ons
team versterken i.p.v. Jaap, die overstapt naar het o zo mysterieuze 2e
kaderteam.
Ook een nieuwe arbiter, te weten Jan Lammers. Leuk dat hij erbij is,
kan hij zijn pas verworven kennis in praktijk brengen.
Er is al veel gezegd en geroddeld over het ontstaan van het 2e
kaderteam, ikzelf weet nog steeds niet of dat team er eigenlijk wel
gaat komen. De verhalen over eventuele spelerswissels waren
volgens mij grotendeels berust op speculaties, anders hadden we wel
iets uit eerste hand vernomen neem ik aan.
De laatste paar maanden heb ik een aantal mensen beter leren
kennen, sommige in positieve zin en sommige negatief. Daar heb ik
alles wel mee gezegd denk ik, dus laat ik het hier maar bij.
Jeroen Beentjes
De eindstand:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Team
B.V. Velsen 2
C.Z.N.
Pearle Kaderteam
Swingcafé Tokoloco
O.B.I.S. Kaderteam
Beemsterkaas
Akiet-Kaderteam
De Vries Juwelier 2
De Vries Juwelier
B.C.S. De Vergulde Valk
Onderneming
Kaderteam Club '70
IC Loonservice
B.V. Velsen 1

Gesp.

Jeroen Beentjes 57/2
Vincent Veldt 38/2
Jaap Ripke 38/2
Frank Sinkeldam 38/2
John Mol 38/2

22
20
11
21
4

Gesp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Te mak.
4125
4200
1650
2310
440

Gemaakt
3693
3262
1331
2059
384

M.P.
39
36
34
33
32
30
28
27
26
21
21
13
12
12

P.P.
99
93
95
80
91
85
88
86
73
77
73
51
57
44

Brt.
200
224
132
304
74

Moy.
18,47
14,56
10,08
6,77
5,19

%
85.6
85.6
85.1
84.1
84.3
84.3
81.7
84.0
79.4
81.0
82.2
75.1
77.3
70.9

H.S.
170
138
104
51
36

Pnt.
32
16
14
25
4

Persoonlijke resultaten:
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