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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
Bankrekeningnr.: 32.62.26.737 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Bondsnummer: 832

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

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman Nielenplein 24-28

Wim 1961 NV Heemskerk
: 0251-239672

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

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

Henk 1969 LE Heemskerk
: 0251-232838

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

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

Barbeheer: P.v.d. Meij W. v. Velsenstraat 25
Piet 1962 WS Heemskerk
: 0251-249523

Jeugdzaken: Vacant.

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Wedstrijdleider: Tom Wezepoel; Jeugdleider: Paul Mans

Begeleiders / trainers: Jan de Wildt, Frank Sinkeldam, Joop Roelands,
Jan Keus. Micha Tiecken, Piet Liefting.
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Biljart vrienden,

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Jan
Burger, die in november 90 jaar zou zijn geworden. Wij hadden hem
beloofd daar een toernooi aan te wijden, maar helaas kan hij dat niet meer
meemaken.Het toernooi zullen we wel door laten gaan, maar dan om hem
te gedenken.

Ook hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van Ger Bruins
zijn vrouw Riet. Al zag het er eerst nog wel positief uit, ze heeft het toch
niet gered. Wij wensen Ger en zijn kinderen veel sterkte toe de komende
tijd.

Ik wil graag Gerard van Kordenoordt feliciteren met zijn 1e plaats, 4e klasse
libre, van het district Alkmaar. Een knappe prestatie van Gerard die met
maar één verliespartij kampioen werd met 11 matchpunten en een moyenne
van 1,77!! Heel veel sukses in de regiofinale. (een verslag van deze finale
vindt u op bladzijde 36.)

Dit voorwoord is alweer de laatste van dit jaar, en ik hoop voor alle
leden die nu in de lappenmand zitten, dat zij in 2005 weer in ons midden
kunnen vertoeven. Ook hoop ik iedereen weer op de klaverjasavond en bij
het knock-out toernooi te mogen begroeten.
Ik wens de activiteitencommissie sukses met de klaverjasavond en Jos
Scheffer heel veel succes met het organiseren van zijn eerste Knock-
Outtoernooi, welke bij het ter persen gaan van dit clubblad al in volle
hevigheid aan gang was.
Dan rest mij nu niets meer dan jullie hele fijne feestdagen toe te wensen,

Jullie voorzitter, Wim Koelman
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Beste leden,

Heeft U ingeschreven voor het District of Nationaal en u hebt uw
inschrijfgeld nog niet overgemaakt, zou u dan zo vriendelijk
willen zijn om dit alsnog te doen!

Het inschrijfgeld voor het District bedraagt: € 7,00
Het inschrijfgeld Nationaal bedraagt: € 12,00

Bankrekeningnr.: 32.62.26.73 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro: 2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

Voor de betalingen van de
contributie wordt U in het
begin van het nieuwe
boekjaar een acceptgiro
toegestuurd.

Op de volgende pagina ziet u
een schema van de
contributie per
1 januari 2005.
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1

BILJARTVERENIGING OBIS
WAARDE CONSUMPTIEKAART 10 EURO

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

0,80 eurocent 0,10 0,10

Zoals u ziet is alleen de waarde aangepast en is er
absoluut geen sprake van een prijsverhoging op de
consumpties. Dit is gedaan omdat wij telkens twee
euro moeten teruggeven
en daardoor ontstaat er een tekort
aan dat soort muntstukken.
Op deze manier sparen we de kosten uit die de bank
ons anders in rekening zou brengen voor het
omwisselen.

Op 27 oktober zijn de barkeepers over deze nieuwe
consumptiekaart ingelicht en de leden de dag erna
via het publicatiebord, zodat het op 1-11-04 kon
ingaan.
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Goede Biljart vrienden,

Er is een gezegde dat luid “ Maak van je hart geen moordkuil.”
Dus daarom wilde ik op deze manier even het een en ander onder uw
aandacht brengen.

Bij een vereniging horen natuurlijk spelregels en reglementen die op
een democratische wijze tot stand komen op een ledenvergadering.
Deze reglementen worden vastgelegd en door het bestuur van de
vereniging bewaakt. Zij zijn het dus die er voor te zorgen dat deze
reglementen op de juiste wijze binnen de vereniging worden
toegepast.

Dus nu het probleem, Bij Biljart vereniging OBIS is er in onze
“Index Huishoudelijk reglement” opgenomen onder het, Hoofdstuk
111 Lidmaatschap, het volgende :
Niet-spelende leden zijn leden die om dwingende redenen een of
meer jaren de betrefffende groepsavond niet bij kunnen wonen. Zij
zijn dan uitgesloten van alle onderlinge wedstrijden, doch kunnen
wel deelnemen aan de bondswedstrijden. Deze leden “hebben
vanwege hun status” dus voorrang boven aspirantleden op de
wachtlijst wanneer zij te kennen geven, dat zij het komende seizoen
weer volledig deel willen nemen aan de groepsavond.

Op onze vereniging wordt dit reglement niet meer op de juiste wijze
toegepast. In de loop der jaren zijn de verschillende besturen zo vrij
geweest om de invulling van dit reglement steeds ruimer te gaan
toepassen. Deels uit noodzaak ( denk aan Pieter Adrichem ), maar
ook deels uit onwetendheid en deels omdat men niet goed op de
hoogte was met dit reglement.

Het is daarom niet goed voor de vereniging dat ook dit bestuur steeds
ruimer met deze reglementen omgaat en er sleutels verstrekt worden
aan vaders van onze jeugdleden onder de noemer “niet-spelende
leden”. De vader mag dan de contributie betalen als zijnde niet
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spelend lid, krijgt dan een sleutel van het gebouw, en kan daardoor
met zijn zoon of dochter in ons clubgebouw trainen of eventueel vrij
biljarten.
( Dat is niet conform het reglement en is geen dwingende reden )

En ook het verstrekken van sleutels aan recreanten is niet volgens de
reglementen.
Recreanten, zo staat het in de reglementen zijn “niet OBIS-leden,
die buiten het arbeidsproces zijn gesteld” en door biljartvereniging
OBIS de gelegenheid krijgen om tegen gereduceerde contributie op
een recreatiemiddag te biljarten.
Verder staat er in “De regels voor de recreatie-Biljartgroep”
vermeld, dat niet OBIS-leden zich moeten onderwerpen aan het
ballotage-proces en 55 jaar of ouder moeten zijn.
Onder het hoofdstuk “rechten en plichten” staat verder nog vermeld
dat de recreatiegroep als zodanig geen enkel recht heeft voor wat
betreft alle andere OBIS-activiteiten.
Dus ook zij hebben geen recht op een sleutel van het gebouw om
daar in hun vrije tijd te biljarten

Ik vind dus dat de tijd gekomen is om toch wat voorzichtiger omgaan
met deze reglementen.
Wij zijn een behoorlijke grote vereniging, en zijn daarom op alle
speelavonden en bijna alle speelmiddagen volledig bezet. Kijk maar
eens naar het aantal vrije uurtjes die er zijn, en die zijn opgegeven
door het bestuur, waar er eventueel nog getraind kon worden. Dat is
al heel beperkt. Ja, de uren in de ochtend, maar wie gaat er nu voor
tien uur trainen. Dat is namelijk ook de tijd dat het clubgebouw
wordt schoon gemaakt. Na tien uur is het dan mogelijk om 2 uurtjes
te biljarten of eventueel te trainen. Ook zijn er soms op de dinsdag /
donderdag en vrijdag enkele uurtjes, maar dan zijn soms ook nog niet
eens alle biljarts vrij, voor de trainingen. Dan op de zondag als er
geen wedstrijden zijn. Maar ja. op zondag wil ook het gezin nog wel
eens wat anders als een vader die biljart. Dus dat betekent gewoon
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dat het aantal uren dat er vrij gebiljart kan worden heel beperkt is.
Die conclusie kunnen we met z’n allen toch wel trekken.

We hebben al zo weinig vrije uren om te trainen. Als we dit ook nog
eens met de vaders van de jeugdleden en de recreanten moeten
delen, wordt de spoeling helemaal zo dun. Ook de vergrijzing van het
leden bestand ( SORRY ) zal er aan mee helpen dat er wat meer
gebruik van het clubgebouw gemaakt gaat worden door de nu al lid
zijnde leden. Denk maar aan de na-oorlogse kinderen die er aan
komen.
En volgens mij zijn ook deze reglementen daar niet voor bedoeld.
Ook loopt de vereniging het risico dat de vader van een jeugdlid een
introducé meenemen ( vanwege de sleutel zou dat ook mogen ) om in
het clubgebouw een partijtje te biljarten. We weten dan niet meer wat
en wie we in huis halen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik moet dan ook met nadruk vragen aan het bestuur om de
reglementen weer zodanig toe te passen als waar ze voor bedoeld
waren, en de uitgegeven sleutels terug te vragen aan de vaders cq
recreanten, en voortaan eerst goed met elkaar te overleggen of het
wel kan wat men wil en of het ook conform de reglementen is. Want
zelfs als het bestuur eenstemmig zou zijn over een te nemen besluit,
dan nog moet het eerst in de jaarvergadering naar voren worden
gebracht om te kijken of de leden het daar mee eens kunnen zijn.
Want wijzigingen op de reglementen moeten eerst in de
jaarvergadering goedgekeurd worden door de leden. Ook het herzien
van de reglementen ( en dat is hoog nodig ) moet eerst aan de
jaarvergadering worden aangeboden, voordat een andere uitvoering
aan de reglementen gegeven kan worden. Daar is een bestuur toch
van op de hoogte, mag men aannemen
Mocht het bestuur echter moeite hebben om op een eenmaal
genomen besluit terug te komen, kan het zijn dat er onrust binnen de
verenging ontstaat en daar zitten we met z’n allen niet op te wachten.
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Daarom is het voor het bestuur dringend noodzakelijk om dit te doen,
anders verliest het zijn aanzien en kan zij niet meer functioneren
zoals het zou moeten.
Ik zeg dit met nadruk omdat het in het verleden is gebleken dat dit
bestuur er wat moeite mee heeft om een eenmaal genomen besluit
terug te draaien. Het bestuur kan en mag het belang van de
vereniging niet schaden door besluiten te nemen die botsen met de
reglementen. Daar is onze vereniging niet mee gediend
Het kan en mag al helemaal niet zo wezen dat er een besluit wordt
genomen door één bestuurslid dat niet besproken is met de andere
bestuursleden. En dat gebeurd nu wel.

Ik hoop dan ook dat door dit schrijven, het bestuur de reglementen
weer die functie gaan geven, waarvoor ze in het verleden ook
bedoeld waren. Het bestuur kan ook ( als zij dat nodig acht ) de
regels herzien en dan via de jaarvergadering aanpassen. Dan zal geen
enkel lid zich daar meer aan hoeven storen,

Veel biljart groeten,
Jos Scheffer
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Plaatsnamenpuzzel

Uitslag puzzel clubblad aug 04

Waterkering van geld------------------------------------- Muntendam
Kledingstuk op ophoging over afstand ------- Broek op lange dijk
Negentig graden in Pyreneën--------------------------- Haaksbergen
Vervelend getal------------------------------------------------Zevenaar
Vroeger water -----------------------------------------------Oudewater
Plaatselijk vaarwater-------------------------------------- Stadskanaal
Een goede toespraak ------------------------------------- Goedegerede
Heeft gerold--------------------------------------------------------Rolde
Schone naaldboom------------------------------------------- Netterden
Bejaarde woonplaats------------------------------------------ Ouddorp
Stadsdeel langs de kust----------------------------------Wijk aan Zee
Enorme degenvechter ---------------------------------Grootschermer
Het waren hengsten --------------------------------------------- Ruinen
Bejaarde sloot -------------------------------------------Oudewetering
Koninklijk bos--------------------------------------------- Oranjewoud

Gezegde:
In Belgié is alle honing uit de winkels gehaald.

Er zat een bijsmaak aan
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Paul Mans nieuwe jeugdleider …..

Na een ernstig verschil van mening heeft Leon Wezepoel
onmiddellijk bedankt als jeugdleider van de Magneet. Leon een
bedankje voor je goede werk bij en voor de jeugd is zeker op zijn
plaats.
Het bestuur heeft direct actief gezocht naar een opvolger. Niet alleen
is gekeken binnen de OBIS-kringen doch ook zijn ouders van
jeugdleden benaderd. Wij prijzen ons gelukkig dat Paul Mans (de
vader van Linda en Remco) bereid is Leon op te volgen.
Vrijdagavond 29 oktober j.l. kon vice-voorzitter Anne Jager Paul als
de nieuwe jeugdleider aan de jeugdleden bekend maken.
Jan Keus blijft Pauls' eerste assistent, terwijl Henry Verduin
en Frank Sinkeldam hand- en spandiensten t.b.v. jeugd willen
verrichten.
Daarnaast krijgt de jeugd regelmatig training van Piet Liefting, Joop
Roelands, Vincent Veldt, Frank Sinkeldam, Jan de Wildt en Micha
Tiecken. Good old Jaap Bregman heeft in de korte tijd dat er geen
jeugdleider was – samen met Jan Keus - geholpen om de zaak
organisatorisch draaiende te houden. Mevrouw Lenaers en mevrouw
Mans doen samen de bar.
Tom Wezepoel doet het uitstekend als wedstrijdleider. Er zijn
voldoende krachten aanwezig om de 18 Magneters goed te
begeleiden. “Wie de jeugd heeft heeft de toekomst” is een bekend
spreekwoord en dat wordt door de Magneet waargemaakt.

Anne Jager

Gezegde:
 Wanneer je voor één moeilijkheid van de weg afwijkt,

kom je vaak in het bos van de problemen
 En als je niet door de plassen wilt lopen,

moet je goed kunnen springen.
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Kort bericht van het WF-kaderteam OBIS 1 ….

Na 3 volle ronden stond OBIS 1(Joop Roelands, Anne Jager, George Jacet
en invaller Frank Sinkeldam) ongeslagen aan de kop in de Westfriese
kadercompetitie.
Achtereenvolgens werden OBIS 2 (Jaap Bregman, Rob Overdijk en Cor de
Heer), Horna 4 en BCS 4 verslagen met resp. 12-2, 10-4 en 10-4 verslagen.
Vooral de overwinning op het sterke BCS 4 in eigen huis was een enorme
verrassing.
In de vierde ronde werden wij met boter en suiker ingemaakt. Thuis werd
met 12-2 verloren van Nova Vita 1 (Siem Veldhoven, Joop Bijvoet en Jan
Visser). Wel boekten wij een geringe vooruitgang; vorig jaar werd het 14-0.
Kopman Joop Roelands pakte de meeste punten voor het team. Hij speelt
rond de tien gemiddeld, Anne Jager komt niet verder dan 5.50 en George
haalt nog net de zes.
Tot een volgende keer. Teamleider Anne Jager.

Kort bericht van het WF-kaderteam OBIS 2 ….

Een nieuwe star. Naast het 1e W.Fr. Kaderteam is er een tweede team
bijgekomen. De heren kaderspelers Rob Overdijk, Jaap Bregman en Cor de
Heer met de reserves Jos Scheffer en Sjaak Strik zullen in deze voor hun
nieuwe omgeving trachten goede uitslagen te maken. Het begin werd een
teleurstelleing . tegen het 1e w.Fr. Team werd met 7-0 en 5-2 verloren. Sneu
was het , dat in de 7-0 er in 3 partijen slechts 10 caramboles tekort weerden
gemaakt. Tegen het daderteam Horna 3 in de uitwedstrijd zorgde Jos
Scheffer voor de winstpunten. Jaap en Sjaak gingen kansloot ten onder.
De 3e ontmoeting bracht winst. Zowel uit als thuis bleven de matchpunten
in Heemskerk. Ht Westfr. Kraaiennest uit Medemblik keerde met 4-3 en 7-
0 verlies huiswaarts. Vooral Rob blonk uit met partijwinst van 15,62 en Jos
deed dit met 10,41!
De volgende ontmoeting vindt thuis plaats op ma. 22 november tegen BC.
Schagen en de uitwedstrijd is op 17 november tegen HORNA 4.

Teamleider Jaap Bregman.
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Barmedewerkersoverleg

Er is op 27 oktober weer eens een
barmedewerkersoverleg geweest , ditmaal in de
bedrijfskantine van bakkerij Koelman, waarvoor
mijn dank nog.
Hier zijn in het kort de punten die naar voren
gekomen zijn voor diegene die verhinderd waren
of voor diegene die daar toch van op de hoogte
willen zijn..

1. Introduktie nieuwe barkaarten.
Er worden vanaf 1 november nieuwe consumptiekaarten gebruikt ter
waarde van 10 euro.
Deze kaart bestaat uit tien rijen van 80 cent en 2 van 10 cent.(zie afdruk
elders in dit clubblad)
Er zal in het begin misschien wel enige gewenning zijn met het afstrepen
van de kaarten, maar de ervaring weet dat dit in het verleden ook goed
gegaan is met veranderingen.
Er zal wel op sommige artikelen een prijscorrectie komen, enerzijds om het
strepen te vergemakkelijken en anderzijds om de duurdere inkoop te
compenseren. Over deze veranderingen verwijs ik naar een later
berichtje.Achterliggende gedachte van deze verandering is dat er bij de
bank geld betaald moet worden voor het kleingeld en om prijsverhogingen
in de toekomst makkelijker in te kunnen voeren.

2. Aansluiten nieuwe vat bier
Het is de gewoonte dat als er een nieuw vat bier aangesloten moet worden,
om de leiding door te spoelen met water, net zo lang totdat er alleen maar
water boven uit de pomp komt.
Op dat moment alleen het nieuwe vat aansluiten , en pas weer open doen
als het volgende vat leeg is. Nu is het een paar keer voorgekomen dat
meteen het water uit de leiding weggetapt is totdat er bier kwam, wat tot
gevolg had dat de bierleiding een langere periode stilstond met bier in de
leiding, waardoor dat als het nieuwe vat gebruikt werd het bier troebel
was(blind vat).
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Voor diegene die niet exact weten hoe je het nieuwe vat moet aansluiten,
geef mij even een seintje , en ik doe het nog een keer voor. Tevens hangt er
een beschrijving in het “ Bierhok”

3. Het Amstel - Heineken verhaal
In het kort de geschiedenis van de verandering.
Per ongeluk had ik vorig seizoen ipv Amstel -Heineken besteld, de week er
op had er al Heineken onder de tap gestaan en stonden er ook nog twee
vaten. Als ik weer Amstel zou bestellen zou het dus kunnen gebeuren dat je
een paar weken achter elkaar verschillend bier zou drinken. Ik had geen
klachten gehad, zelfs niemand wist eigenlijk dat er Heineken werd
gedronken.In het verleden had ik wel een paar keer gehoord wanneer er
Heineken getapt zou worden, want Amstel vonden een paar mensen maar
niks. Omdat ik niks hoorde ben ik dus Heineken blijven bestellen. Toen dat
+/- 4 weken zo was belde de vertegenwoordiger op van de brouwerij of we
over gingen op Heineken, want dan kregen wij nieuwe glazen en
dienborden en logo’s voor op de tap.
Op het moment dat zichtbaar was dat er Heineken gedronken werd,
kwamen er weer van een paar andere mensen klachten over de Heineken,
terwijl er ook een paar waren die er tevreden mee zijn. Er werd voorgesteld
door de vergadering om een enquette te houden welk bier er getapt gaat
worden.
Dit moet ik nog met bestuur bespreken , maar jullie horen gauw wat er gaat
gebeuren.

4. Het aanbreken van frisdranken
Soms gebeurt het wel eens dat er van een soort fris verschillende flessen
geopend zijn.Als dit ook net voor het weekeinde gebeurt, staan deze flessen
dus langer geopend in de koeling, waardoor de prik er dus eerder afgaat.
Als er klachten zijn dat de prik er af is, wordt de fles natuurlijk
leeggespoeld, wat zonde is. Als dit voorkomen wordt, wordt de kans
kleiner om een fles leeg te gooien zonder prik. Dus gaarne aandacht
hiervoor.

5. Afsluiten van de Bar
 Het afsluiten gaat in principe hartstikke goed door de clubavonden,

maar er zijn toch nog een paar kanttekeningen.
 In principe gaat de bar savonds om 24:00 uur dicht, mocht er

gezamenlijk besloten worden om nog even “door te halen” is dit
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wel toegestaan mits er wel iemand bij is die wil en kan afsluiten.
Mocht deze “afsluiter er niet meer zijn of om 24:00 uur naar huis
willen, heeft hij wel het recht om de bar en kassa af te sluiten. Er
kan dan nog wel iets besteld worden, maar zorg dan dat er
voldoende kaarten van te voren gekocht worden, want de bar is in
principe dicht. En als degene die dan in de late uurtjes naar huis
gaan er nog wel voor willen zorgen om de bar netjes achter te laten,
(denk dan aan de asbakken en de bar en glazen opruimen) is er
niets aan de hand.

 Laat nooit iemand alleen achter om af te sluiten , want twee zien en
doen meer als een.

6. Het barren tijdens avonden, zonder dat het je “avond is”
Ik denk dan aan het Knock-out toernooi of de Teamwedstrijden aan het
einde van het seizoen. Uit ervaring zien we met zijn allen dat het barren op
deze avonden niet loopt en slecht geregeld is. Bijna Iedereen denkt van het
is mijn avond niet, een ander doet het maar.
Afgesproken is nu dat de barkeepers die op de avond aanwezig zijn in
principe na hun partij niet hoeven te tellen, maar weer bij of achter de bar
gaan helpen. Onderling wordt uitgemaakt wie er die avond af gaat sluiten,
en dit zal dan om toerbeurt gebeuren. Aangezien
er die avond geen wedstrijdleider is, dit even
overleggen met de teamleiders, zodat de telbeurten
overgenomen kunnen worden.

Dit waren in hooflijnen de punten die besproken
zijn en mocht een ieder nog vragen of
opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Tenslotte wil ik zeggen dat we zuinig moeten zijn op de medewerkers die
we hebben, en probeer allen te helpen in de bediening waar mogenlijk is
want veel handen maken licht werk.

Barre groetjes Piet van der Meij

Gezegde:
Het geslachtsleven van schapen

is een schaapverwekkende aangelegenheid.



Clubblad november 2004

Pagina 17



Clubblad november 2004

Pagina 18

Vooraf tevreden, maar achteraf teleurgesteld.

Op 13-15-16 oktober ’04 mocht ik mij weer eens gaan opmaken voor
een biljartfinale in ons oooh zo ‘’gezellige’’ districtje Alkmaar, voor
de 1e Klasse in de spelsoort driebanden. Het werd gehouden in het
ook ooooh zo ‘’ gezellige’’ DE VRIENDSCHAP in Akersloot , waar
de vereniging AKER’97 gehuisvest is, die het mocht organiseren.

Ik was zelf als 3e geplaatst met een gemiddelde van 0.619 in het 8-
koppige deelnemersveld.Onze Jos Roekens had zich ook weten te
plaatsen als 5e met een gemiddelde van 0.607. Dus de eerste partij
was meteen Jos tegen mijn persoontje, wat mooi was voor misschien
latere schermutselingen ivm helpen van je teammaat e.d., wat nu dus
meteen vermeden werd.
Ik hoefde deze partij alleen maar aan te leggen en de ballen vlogen er
al op, wat resulteerde in een partij van 30 car. In 31 beurten met een
gem. van 0.967 ,Jos achterlatend met 15 caramboles.Na de eerste
ronde stond ik dus meteen bovenaan, want niemand anders kon in de
buurt komen met zijn gemiddelde.

Mijn tweede partij moest ik tegen de heer Lugterink, die ik ook
glansrijk won in 39 beurten, met dus wederom een gemiddelde van
ver boven de promotiegrens.Einde van het liedje betekende dus dat ik
na de eerste avond bovenaan stond met 4 punten uit twee matches
met een uitzonderlijk gemiddelde van 0.857. Er waren er nog twee
met 4 punten maar met een veel ‘’slechter’’ gemiddelde van resp.
0.583 en 0.556 .

De tweede avond mocht ik starten tegen Alex Volker, (onder het
toeziend oog van onze redacteur en zijn vriend Joop R.) die ik ook
won in een voor de eerste klasse een normaal gemiddelde. Ik won
hem in 54 beurten.’’Onze’’ Jos bleef maar op de hatelijke nul staan,
hij bleef verliezen met tegenvallend spel, wat gepaard ging met veel
pech.
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Beide mede-koplopers ,Jan Visser verloor zijn derde partij en zakte
daardoor naar de 5e plaats, en Roel Hoogland verloor van zijn broer
Theo , verloren dus , waardoor ik nu alleen aan de leiding stond met
6 punten en een gemiddelde van nog steeds boven de grens van
0.725.
In de vierde ronde moerst ik dus tegen Jan Visser, die ik nu eens
dramatisch verloor in 38 beurten , mij met 16 caramboles
achterlatend. En Jossie bleef maar verliezen snik,snik….
Aan het eind van de tweede avond stonden er 4 mensen op kop met 6
punten, waarvan ik nog ruim het beste gem. had.

Op de laatste dag mocht ik beginnen tegen Ab Schuit, wat altijd een
taaie tegenstander is. Het ging een hele tijd gelijk op totdat Ab er een
hele konijnenfokkerij er bij haalde. Hij had een serie van 6 waarvan
er drie ‘’konijnen’’ bijzaten. Ik zag mijn geest al dwalen. Het stond
op een gegeven moment 23 om 16 in 29 beurten. Ik kwam aan tafel
in de 30ste beurt en toverde er een serie uit van maar liefst 9,
waarvan ,al zeg ik het zelf en met mij de ondertussen binnen
gekomen fans Ed B. Marcel V. en Kees en Elly B., de ene nog
mooier was als de andere.Ab was in een klap verloren, en 2 beurten
later maakte ik hem uit met 3. Dus weer een goede partij van 30 car.
in 32 beurten. En een algemeen gem. van 0.704. Beide andere
koplopers bleven winnen , dus 3 ma op kop met 8 punten na 5
wedstrijden. Arme Jossie bleef verliezen en op de hatelijke 0 staan.

De zesde partij moest ik tegen Roel Hoogland, en verloor ik in 34
beurten mij op 22 car. achterlatend.
Beide concurenten bleven winnen, dus zakte ik naar de 3e plaats,
maar nog wel met het hoogste gemiddelde van 0.696.
De laatste partij moest ik tegen Theo Hoogland, en Jan Visser moest
tegen Alex. Als Alex zou winnen en ik zou van Theo winnen, was ik
alsnog kampioen, omdat mijn gem. veel beter was dan de rest.
Alex deed inderdaad zijn plicht en won van Jan Visser.
In mijn partij tegen Theo kwam ik in het begin nog wel een paar keer
voor, maar Theo begon goed te verdedigen, waardoor ik ook door de
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zenuwen eigelijk geen bal meer raakte. Ik verloor dus de partij en het
kampioenschap, waardoor Theo kampioen werd en ik op de derde
plaats eindigde, maar wel met het hoogste gemiddelde,0.668, en de
hoogste serie.

Van te voren had ik hiervoor getekend, maar achteraf was ik er zo
dichtbij, dus was ik er eigenlijk wel een beetje doodziek van.
Arme Jos bleef maar verliezen en behaalde dus geen een punt.
Een voordeel had dit wel dat ik geen kampioen werd, want Willem
Koelman had helemaal geen zin om een speach te houden, wat hij nu
dus ook niet deed.

Rest mij nog om te zeggen dat de publieke belangstelling ronduit
slecht was. Er waren alleen wat mensen vam Onder Ons en Obis
geweest, en voor de rest was het 38 keer niks.
Grote oorzaak hiervan is denk ik dat er maar op twee tafels werd
gespeeld, wat een drama is, want je zit uren te wachten eer je weer
moet spelen, en de fans gaan dan terecht naar huis.

Ook moet ik de wedstrijdlijder Toon de Boer nog bedanken die het
weer prima deed met zijn pracht Beamertje (misschien wel wat voor
onze vereniging)

En nog een tip aan het bestuur voor een
finale bij ons in het gebouw.
Als je de finalisten een maaltijd aan biedt,
moet je de mensen zelf de koffie laten
betalen, want een blikkie soep kost al
genoeg……(sch…..)………….
Iedereen bedankt voor de belangstelling en
tot Sinas

Barre groetjes Piet van der Meij
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De nieuwjaarsreceptie zal worden

gehouden in ons clubgebouw op

zondagmiddag 2 januari 2005

van 1400 tot 1700 uur.

U bent van hart welkom om in een

ontspannen sfeer, onder het genot van

een drankje en een hapje, elkaar een

sportief en gezond biljartjaar

toe te wensen.

Het bestuur.



Clubblad november 2004

Pagina 22

Beste biljartvrienden van de Magneet en OBIS

Tijdens de bestuursvergadering van 28 september jongstleden heb ik
bedankt voor de functie van jeugdleider. Ik zag geen mogelijkheid meer om
in de huidige situatie deze functie nog verder te kunnen vervullen.

Na eerdere meningverschillen tussen de voorzitter en ondergetekende over
het te voeren beleid inzake de jeugdbegeleiding, was voor mij de maat vol
na opmerkingen die de voorzitter maakte tijdens de prijsuitreiking van de
finale 6e klasse.libre jeugd. Ik deel zijn kritiek niet en vind dat hij mij daar
openlijk te kakken heeft gezet.
In de bestuursvergadering van de dag daarop kreeg in nogmaals een lading,
in mijn ogen onterechte, kritiek, waardoor bij mij de haren recht overeind
kwamen te staan. Het is namelijk heel gemakkelijk om, zittend aan de bar
achter een glas bier, vrijwilligers af te branden die hun vrije vrijdag,
zaterdag en/of zondag opofferen om het de jeugdbiljarters mogelijk te
maken hun favoriete sport uit te kunnen oefenen. Het geeft mijn inziens
geen blijk van goed leiderschap om als een detective alles in de gaten te
houden en vervolgens de betrokkenen niet rechtstreeks aan te spreken
(waarbij een helpende hand misschien beter was geweest), maar achteraf de
jeugdleider daarover aan te spreken.
Het compromis dat hij twee dagen daarna voorstelde was voor mij de
bevestiging dat mijn genomen besluit, voor mezelf, de juiste beslissing was.
Als een voorzitter voorstelt om zich als compromis totaal niet meer met de
jeugd te bemoeien en dus ook niet meer aanwezig zal zijn op geen enkele
finale van de jeugd als ik het jeugdleiderschap weer op mij zou nemen,
geeft mij de bevestiging dat van een goede samenwerking binnen het
bestuur geen sprake meer kan zijn.

Ik wens de biljarters van de Magneet al het goeds voor de toekomst en
hoop dat mijn vertrek voor jullie geen nadelige gevolgen zal hebben. Ik zie
jullie nog wel tijdens de wedstrijden, want als ouder zal ik de verrichtingen
van mijn eigen zoons blijven volgen.

Tot ziens
Leon Wezepoel
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Zaterdag 27 november a.s. wordt er bij voldoende
belangstelling weer een klaverjasavond georganiseerd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00
Koffie…………met inbegrepen.

De activiteitencommissie
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Beste 12 Door Leon Wezepoel.

Het is een gewoonte geworden om aan het eind van het seizoen een
team competitie te houden tussen teams welke zijn samengesteld uit
deelnemers van de verschillende clubavonden. Dit heeft tot gevolg
dat de diverse clubleden eens in contact komen met leden van de
andere avonden. Tevens wordt tijdens deze teamcompetitie gestreden
om een plaats bij de beste twaalf, welk toernooi aan het begin van het
nieuwe seizoen wordt afgewikkeld.
De deelnemrs van het beste twaalf tornooi van 2004 waren in
volgorde van plaatsing: Wim van Roon, Sjon Koelman, Nico
Mogelluzzi, Henk Beentjes, Jan Sinnige, Leon Wezepoel, Jaap
Ripke, Jeroen Beentjes, Marcel Smit, Henk Welboren, Wim van
Tunen en Dennis Ripke.
Jeroen startte de eerste ronde redelijk tegen Sjon door in 14 beurten
zijn 235 caramboles bij elkaar te verzamelen. Wim v T klopte Henk
B in 18 beurten en Nico moest in 21 beurten zijn meerdere erkennen
in Leon. Verder won Jaap van Wim v R, Jan gaf Marcel het nakijken
en Dennis klopte Henk W.
In de tweede ronde maakte Jeroen zijn favoriete rol waar door Jan in
5 beurten aan de kant te zetten met een slot serie van 146 en een
moyenne van 47.00. wat een genot om naar deze speler te kijken.
Jaap deed niet veel onder voor Jeroen door Henk B in 10 beurten te
verslaan, Henk met een gemiddelde van 3.40 achterlatend. Nico won
van Henk W, Leon van Marcel, dennis moest zijn meerdere erkennen
in Sjon en de onderlinge partij tussen de beide Wimmen werd beslist
door Wim van Roon.Na de eerste avond dus drie koplopers met twee
gewonnen partijen, nl. Jeroen, Jaap en Leon.
In de derde ronde mocht Henk B het opnemen tegen de andere
kadrist, Jeroen. Wederom speelde Henk met een voortreffelijk
gemiddelde, 3.00, maar omdat Jeroen de partij in zes beuren uit
maakte, stond Henk na drie parijen nog met lege handen, ondanks
een algemeen gemiddelde van 2.14.



Clubblad november 2004

Pagina 25

Dennis wist van Nico te winnen, Wim van T versloeg Sjon, Marcel
moest zijn meerdere erkennen tegen Wim van R en Henk kreeg van
Jaap 20 beurten hetgeen genoeg was om de winst naar zich toe te
trekken. In een niet hoogstaande maar desalniettemin spannende
partij wist Leon van Jan te winnen met één carambole verschil. In de
vierde ronde haalde Wim van R uit tegen Sjon ddor zijn 63
caramboles in 14 beurten bij elkaar te sprokkelen. Jeroen won van
Henk W en Jaap had twaalf beurten nodig om Marcel te verslaan. Jan
versloeg Nico en Win van T bond Dennis aan zijn zegekar. Leon
herhaalde, in een veel betere partij, het kunststukje van de vorige
ronde door van Henk B te winnen met één carambole verschil. Na
twee speelavonden waren Jeroen en Leon nog zonder punt verlies.
In de vijfde ronde, welke op de woensdag werd verspeeld, liepen
onze beide kadristen tegen een nederlaag op. Jeroen kon het niet
bolwerken tegen Marcel die een zeer goede partij op de mat legde en
de familievete werd beslist door zoon Dennis die zijn vader het
nakijken gaf. Leon won van Sjon, Wim v T van Jan, Nico versloeg
Wim van R en Henk B haalde zijn eerste partijpunten tegen Henk W.
In de zesde ronde haalde Jaap zijn gram voor de verloren partij tegen
zijn zoon door Sjon in zeven beurten te verslaan met een hoogste
serie van 108. Jeroen won van Nico, Dennis zette zijn opmars voort
door Henk B te verslaan, Jan won van Wim van R Wim van T van
Marcel en het donderdagavond en teammaatjes onderonsje tussen
Henk W en Leon werd door de laatste beslist. Daardoor kwam Leon
alleen aan de leiding, gevolgd op twee punten door Jeroen en Wim
van T.
De zevende ronde was er één vol verrassingen. Dennis speelde een
super partij tegen Jeroen en won met een slotserie van 22
caramboles. Jaap versloeg Nico in 7 beurten, zijn beste partij van het
toernooi. In deze ronde speelde Sjon tegen Marcel eveneens zijn
beste partij van het toernooi en sprokkelde zijn 108 caramboles in 17
beurten bijeen. Jan versloeg Henk B en Leon liep tegen Wim van R
zijn eerste nederlaag op. Omdat Wim v T van Henk W verloor bleef
Leon, ondanks zijn verloren partij, aan de leiding met 12 punten, op
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de voet gevolgd door Wim van T, Dennis, Jeroen en Jaap allen met
10 punten. Volop spanning dus.
In de achtste ronde Liep Henk B het weer op. Hij speelde een
perfecte partij met een moyenne van 4, maar omdat Marcel zijn beste
partij van het toernooi op de mat legde en de partij in 11 beurten
uitmaakte, stond Henk weer met lege handen. Sjon zette zijn
zegenreeks voort door Henk W te verslaan. Jaap moest zijn meerdere
erkennen in Jan, Jeroen en Wim van R konden niet beslissen wie er
mocht winnen en speelde dus maar remise, de enige onbesliste partij
van het toernooi. Wim van T bont Nico aan zijn zegekar en het
treffen tussen Dennis en Leon werd door de laatste in zijn voordeel
beslecht.
De negende ronde, de eerste op de zaterdag, bracht de nodige
veranderingen teweeg. Leon, ’s morgens nog vollop aan de studie in
Nijmegen, was met zijn gedachte nog bij de lesstof, en liet daardoor
de kansen leggen om Jaap te verslaan. Jaap liet dit niet onbenut en
trakteerde Leon op zijn tweede nederlaag. Dennis kon het niet
bolwerken tegen Marcel en haakte daardoor af in de titelstrijd. De
twee andere kanshebbers, Jeroen en Wim van T troffen elkaar in een
rechtstreeks duel, welke door Jeroen in winst werd omgezet. Henk B
deed afstand van de laatste plaats en gaf die over aan Nico door hem
te verslaan en Wim van R liet Henk W het nakijken. De opmars van
Sjon werd door Jan gestopt, waardoor Jan, samen met Jaap en Wim
van T op een gedeelde derde plaats kwamen, achter Leon en Jeroen.
De tiende ronde was een ronde die gekenmerkt werd door partijen
tussen “gelijke” spelers. Sjon moet tegen Nico, welke hij in winst
omzette. De wedstrijd tussen de tweede klassers Marcel en Henk W
werd gewonnen door Marcel en de kaderderby werd een overwinning
voor Jeroen die Jaap maar 6 beurten gunde. Henk B won van Wim
van R en Jan moest afhaken in de titelstrijd, na zijn verlies tegen
Dennis. Wim van T bewees zichzelf een dienst door van Leon te
winnen. Hierdoor zakte Leon van de eerste naar de derde plaats, met
een gelijk aantal punten als Wim van T en één punt achter de nieuwe
koploper Jeroen.
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Op zondag de laatste en beslissende ronde. Nico wist zijn tweede
partij te winnen door Marcel te verslaan, maar omdat ook Henk W
zijn partij tegen Jan in winst wist om te zetten, bleef Nico de rode
lantaarn dager. Henk B verloor van Sjon en Dennis versloeg Wim
van R. de laatste twee partijen moesten de beslissing brengen omtrent
het kampioenschap. Leon moest in ieder geval zijn Partij tegen
Jeroen winnen om nog kans te maken. Wim van T maakt ook nog
goede kans op de titel, want als Jeroen niet zou winnen van Leon (bij
winst was Jeroen automatisch kampioen) en hij zou winnen van Jaap,
dan was hij de kampioen. Leon speelde zijn beste wedstrijd van het
toernooi uitgerekend tegen Jeroen in de laatste partij.
Omdat Jaap zijn sportieve plicht deed en van Wim won, werd Leon
Kampioen.

Einduitslag Beste 12 na 11 gespeelde partijen.
Pl. Naam Pnt. Car. Brt. Moy. P. M. H.S.

1 Leon Wezepoel 16 384 260 1.48 2.38 14

2 Jeroen Beentjes 15 2273 111 20.48 47.00 146

3 Wim van Tunen 14 487 239 2.04 2.78 12

4 D. Ripke 14 494 251 1.97 5.57 22

5 J. Ripke 14 1556 155 10.04 23.00 108

6 J. Sinnige 12 396 265 1.49 2.59 12

7 Wim van Roon 11 607 251 2.42 4.50 16

8 Sjon Koelman 9 809 221 3.66 6.35 35

9 Marcel Smit 8 705 237 2.97 7.27 25

10 Henk Beentjes 7 497 241 2.06 4.00 12

11 Henk Welboren jr. 6 619 262 2.36 3.38 13

12 Nico Mongelluzzi 6 901 244 3.69 7.11 29
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Dennis Ripke eindigde één plaats boven zijn vader.

Dan zijn er nog een paar dingetjes die mij van het hart moeten.

Allereerst het continue gezeur dat bij deelname van Jeroen, je alleen
maar mee doet voor de tweede plaats. Ik denk dat dit toernooi heeft
bewezen dat hij ook gewoon zijn caramboles moet maken en niet
onaantastbaar is. Geniet liever van zijn spel, in plaats van op hem te
vitten.
De opmerkingen over de fantastische slotserie van Dennis tegen
Jeroen. Dit heeft niets te maken met het feit dat hij tegen een kadrist
speelt. Dennis speelde gewoon een perfecte partij en dat toevallig in
de wedstrijd tegen Jeroen deze serie eruit komt zegt alles over
Dennis en niets over het spelen tegen een kadrist.

Tenslotte de kritiek die in zelf al uitte tijdens het toernooi omtrent de
aanpassingen van het aantal caramboles tegen de kadristen. Het is
natuurlijk al een raar fenomeen dat de libre spelers 25 keer hun
moyenne moeten spelen en de kadristen 15 maal hun moyenne, maar
om Jeroen ierdere partij 400 caramboles te laten maken is ook van de
gekke. Wat echter wel vreemd is dat als een libre speler tegen een
kadrist speelt, de hogere libre spelers bevoordeeld worden ten
opzichte van de lagere. De berekening van 15 keer je gemiddelde
plus 7 is voor de hogere libre spelers, bijvoorbeeld Sjon en Nico, een
bijtelling van 10 %. Voor de lagere spelers zoals Jan en Leon is dit
bijna 30 %. Ik vraag me dus af of deze verrekening wel geheel eerlijk
is. Eens te meer wat stof voor discussie.

Ik wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor het geslaagde en zeer
gezellige toernooi, wat mede te danken was aan de perfecte
wedstrijdleiding van John Tiecken.
John namens alle spelers bedankt voor je vele werk en wie weet tot
volgend jaar, bij de volgende beste 8, 12, 16 ???????

Leon
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Leon en Jeroen Jaap en Wim

Beste 12 2004
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Stand van de dinsdagavond op 4 november 2004
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Beentjes, B 15 31 570 349 1,63 16

2 Elst, G 15 29 494 319 1,54 11

3 Welp, C 15 28 473 354 1,33 15

4 Aardenburg, J 15 28 687 362 1,89 15

5 Beentjes, K 15 27 967 280 3,45 27

6 Bart, R 15 27 1160 272 4,26 60

7 Koelman B, B 15 26 399 305 1,30 15

8 Beentjes, H 16 26 653 333 1,96 12

9 Bouhof, A 14 25 858 313 2,74 23

10 Beentjes, E 15 25 635 353 1,79 17

11 Mol S, S 14 24 601 246 2,44 19

12 Looijenga jr, B 14 24 627 275 2,28 23

13 Snijders, P 12 22 539 270 1,99 12

14 Pettinga, W 15 21 295 343 0,86 8

15 Glorie, T 16 21 359 370 0,97 7

16 Lammers, H 16 21 1101 350 3,14 20

17 Scheffer, J 16 20 1682 319 5,27 63

18 Wolke, R 12 19 169 296 0,57 4

19 Koelman, W 15 18 829 318 2,60 22

20 Ruijter de, R 11 17 342 245 1,39 12

21 Bruins, G 13 17 385 297 1,29 11

22 Koelman Jh, J 14 17 971 302 3,21 45

23 Meij van de, P 14 17 890 328 2,71 17

24 Mantel, A 16 15 700 343 2,04 18

25 Lammers, B 14 14 530 300 1,76 12

26 Heer de, C 12 11 610 232 2,62 19

27 Duyn,E, E 5 9 277 102 2,71 16

28 Schoehuijs, G 6 8 205 140 1,46 7

29 Mol, C 3 4 143 76 1,88 14

30 Diemeer, A 0 0 0 0 0,00 0
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Bedankt.

Langs deze weg, wil ik jullie bedanken voor de bloemstukken die
wij mochten ontvangen.
Bedankt voor jullie steun en medeleven tijdens deze moeilijke tijd.
De vele OBIS-leden die aanwezig waren bij de avondwake en of de
uitvaartdienst, gaven mij een warm en goed gevoel.
Ook hiervoor bedankt.
Ik wil eindigen met de eerste regels op de
rouwkaart van Riet.

Wat een geweldige vrouw, zij was mijn vrouw
Wat een zorgzame moeder, zij was onze moeder.
Wat een lieve oma, zij was onze oma.

Groeten,
Gerardus Bruins.
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Ik wil mij graag even aan u voorstellen.

Ik heet Rick Sinkeldam. Ik ben 12 jaar.
Ik zit op het Kennemercollege locatie
Riemsdijkslaan te Beverwijk.

Ik weet nog niet wat ik wil worden later.
Ik lees graag Baantjer en Harry Potter.
Mijn hobby’s zijn natuurlijk biljarten en
volleybal.

Ik vind de Magneet een leuke club en een gezellige club. De spelers
zijn aardig en de jeugdbegeleiders zijn ook aardig.
Ik speel nu 0,50. Ik wil graag sterker worden want ik wil wat
bereiken. Ik krijg les van Joop Roelands. Het helpt want ik speel nu
beter. Hij heeft me geleerd een vuist te maken bij een trekstoot.
Ik vind m’n vader een goede biljarter.
Het clubgebouw ziet er verzorgd uit en de biljarts spelen lekker.
Ik ga op de fiets naar biljarten. M’n vader haalt me op en het is al
bijna half elf dat we weggaan. Ik wil dan eigenlijk nog niet weg want
ik wil nog langer trainen.
Ik wil later net zo sterk spelen als m’n vader. Eigenlijk beter nog.
Toen hij 13 was speelde hij 0,33 en ik ben nu 12 en speel beter.
Van mij mag er in het clubblad nog meer staan over de jeugd.
Ik denk niet dat ik later het clubblad zal maken want dan heb ik het te
druk met biljarten.
Als ik een toverstokje zou hebben dan zou ik voor mezelf een biljart
toveren in de schuur.
Mijn lievelingseten is pizza en m’n lievelingsvakantie is de
zomervakantie omdat het een hele lange vakantie is.

Rick Sinkeldam.
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De gewestelijke finale
(Door Rick Sinkeldam)

Ik heb de gewestelijke finale van de 7e klasse gespeeld in
Warmenhuizen bij de Liefhebber op 3 en 4 oktober 2004. Patrick
Lenears mocht ook meedoen.
Dat was hartstikke leuk en gezellig. De wedstrijdleider vond ik een
aardige man net zoals de arbiters. De eerste partij was spannend maar
ik won hem wel in 52 beurten. We moesten 20 caramboles maken.
De tweede partij had ik een rustige tegenstander en het ging beter en
ik won in 35 beurten. Niels Hauwert was m’n derde tegenstander .
Hij speelde alles tussen z’n duim. Zondag moest ik tegen Kitty
Oudendijk. Ze viel op door haar mooie bandstoters!
M’n 5e tegenstander was Robin Serne. Robin maakte een serie van 9
maar ook deze partij won ik. En toen kwam de laatste partij tegen
m’n clubgenoot Patrick Lenaers. Patrick die stond eerst achter en ik
moest er nog vijf. Toen kwam Patrick terug en werd het nog
spannend. Ik raakte uit m’n concentratie maar mijn moyenne was
goed van 0,60.
Het was de enigste partij die ik verloor. En zo werden de twee
Magneters op deze finale 7e klasse jeugd, eerste en tweede.
Wij mochten niet naar de nationale finale. Alleen de vierde en de
vijfde plaats want die speelden 0,39 en 0,43. Boven de 0,48 mocht je
niet meedoen en het lag natuurlijk ook aan de puntentelling.
Mijn moeder mocht een medaille om mijn nek hangen.
We kregen allemaal een beker. Alleen de eerste drie kregen een
medaille en de anderen kregen een vierkante plaquette. En ik nog een
bos bloemen.
Om het te vieren dat ik eerste was geworden gingen we naar Mc
Donalds.

Rick Sinkeldam.
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1e plaats 2e plaats

Rick Patrick
Sinkeldam Lenaers

De finalisten Een verdiende kus

Rick Sinkeldam Regiokampioen 7e klasse libre.
Patrick Lenaers een goede 2e. Gefeliciteerd!
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Leermeester
Joop
bekijkt de
resultaten van
Rick en
Patric

Vader Frank
samen met
z’n zoon Rick
even relaxed
aan de bar.
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Finale district Alkmaar libre 4e klasse

Uit de voorwedstrijden plaatsten zich de volgende deelnemers in deze
finale :

1. L. Michiels (de Band) met 1,88
2. G. Impink (Exelsior) met 1,86
3. J. Salverda (de Band) met 1,66
4. G. v. Kordenoordt (OBIS) met 1,605
5. R. Popken (de Band) met 1,60
6. A Engelsma (de Doorschieters) met 1,59
7. J. Pannekeet (D.N.O. 86) met 1,53
8. P. Groen (Aker 97) met 1,49

Op wo. 27 oktober vóór 18,45 werden we verwacht in de Viaanse molen
alwaar deze finale gespeeld zou worden. Jamer genoeg kwam J. Salverda
een paar minuten te laat, zodoende werd 1e res. T.v.d. Meij (HHW) met
1,57 uitgenodigd om alsnog mee te doen.
De organisatie was in handen van b.v. “Exelsior”, waarvan de voorzitter F.
Groenendal ons hartelijk welkom heette. Hij wenste ons een sportieve en
prettige wedstrijd toe.
Voor mij was het de eerste keer dat ik in een finale mee mocht doen en
verheugde mij er zeer op. In de eerste ronde moest ik spelen tegen T.v.d.
Meij, die ik won in 28 brt., dus dat was een goed begin. Er werd al
geroepen of ik mijn urine ingeleverd had!
In de 2e ronde en laatste van die avond kwam ik A. Engelsma tegen. Die
partij verliep iets moeizamer, maar won ik toch in 34 brt. K. Popken won
ook zijn 2 partijen, dus stonden wij samen met 4 punten bovenaan.
De stand na 2 ronden
1.: G.v. Kordenoordt 4 punten 5.: J. Pannekeet 2 punten
2.: K. Popken 4 ,, 6.: P. Groen 2 ,,
3.: L Miechiels 2 ,, 7.: A. Engelsma 0 ,,
4.: G. Impink 2 ,, 8.: T.v.d. Meij 0 ,,

Vrijdagavond 29 okt. werd ronde 3 en 4 gespeeld ik ging er minder
gespannen naar toe, maar toch met de gedachte van: “Er moeten er nog 5
gespeeld worden”, dus je bent er nog niet!
In ronde 3 moest ik spelen tegen P. Groen, die ik versloeg in 29 brt.
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In die ronde deed G. Impink ook zijn best, want die was in 19 brt. uit tegen
A. Engelsma. De partij tegen J. Pannekeet in ronde 4 zat ik in een dip, want
we deden er 41 brt. over om de benodigde 60 car. te halen. Die won ik nipt
met 3 car. Verschil!
Na 4 ronden was de stand:
1.: G.v. Kordenoordt 8 punten 5.: P. Groen 4 punten
2.: G. Impink 6 ,, 6.: A. Engelsma 2 ,,
3.: K. Popken 6 ,, 7.: J. Pannekeet 2 ,,
4.: L. Michiels 4 ,, 8.: T.v.d. Meij 0 ,,

Zaterdag 30 okt. gingen we ’s middags verder met ronde 5 en 6.
Ik begon in ronde 5 tegen L. Michiels, wat achteraf de spannendste en
doorslaggevende partij is geweest voor mij. L. Michiels begon met de
afstoot en na 34 brt. was de stand 50 om 59. In de 35e brt. maakt hij een
serie van 10, dus moest ik nog de nastoot doen. Die was tot mijn grote
opluchting raak en zodoende eindigde die partij in remise.
Ronde 6 kreeg ik K. Popken als tegenstander die op dat moment niet lekker
in zijn vel zat. Deze partij won ik dan ook in 26 brt. K. Popken had wel in
ronde 5 G. Impink verslagen, zodat ik na de partij tegen Popken, zeker was
op de 1e plaats te eindigen.
Na deze 2 ronden werden alle spelers en arbiters uitgenodigd plaats te
nemen aan de gedekte tafel en te genieten van de heerlijke soep en de
belegde broodjes.
Na deze maaltijd werd de laatste ronde gespeeld, die ik ontspannen
tegemoet trad. Misschien wel té ontspannen, want prompt verloor ik die in
33 brt. van G. Impink.
Daarna konden de deelnemers en de 4 arbiters plaats nemen op de
klaargezette stoelen voor de huldiging.
In de loop van de avond was de heer G.v. Stenis gearriveerd om de prijzen
uit te reiken, vergezeld van een vriendelijk woord.
Mij werd de kampioensmedaille omhangen en werd gevraagd of ik naar de
regio-finale wil gaan begin december. Daar zei ik geen nee tegen!
Tezamen met de wedstrijdleider deelde de heer van. Stenis de trofeeën uit
en werden de resultaten bekend gemaakt. Voor iedereen stond er ook nog
een boeket bloemen en een fles wijn klaar.

Hierna nam K. Popken het woord en bedankte namens de spelers de
wedstrijdleiding en organisatie van “Exelsior”voor de goede zorgen en ook
het barpersoneel, de arbitrage en schrijvers werden niet vergeten.
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Al met al een goede finale, een vruchtbare voor mij!

Langs deze weg bedank ik de OBIS-supporters, die steeds aanwezig waren
en getuigen waren van mijn kunnen.

Nu op naar de regio-finale, alwaar ik natuurlijk mijn best zal doen!

De eindstand:

plts Naam Pnt. Car. Brt. Moy. h.s. p.
moy

1 Gv. Kordenoordt 11 401 226 1.77 13 2.30
2 G. Impink 10 400 181 2.21 14 3.33
3 K. Popken 10 392 221 1.77 12 2.72
4 P. Groen 8 360 244 1.46 10 1.81
5 A. Engelsma 6 360 215 1.67 12 2.22
6 L. Michiels 5 388 232 1.67 12 2.40
7 J. Pannekeet 4 340 251 1.35 9 1.62
8 T.v.d Meij 2 245 210 1.17 10 1.81

Gerard van Kordenoordt
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Even Voorstellen,

Ik ben Sander Gosselink, geboren op 17 april 1984 te Beverwijk.
Ik ben ooit met biljarten begonnen in 1997 bij ABC in Alkmaar.
Daar heb ik 1 seizoen gespeeld, maar opdat de jeugdclub daar werd opgeheven
kwam daar ook snel een einde aan. In de lente van 1998 werden me broer,
Robin Klaver en ik door meneer Bregman gevraagd of wij het niet leuk vonden
om lid te worden van OBIS de Magneet. Ons werd verteld dat de
jeugdvereniging een periode er niet meer was en dat ze graag weer een nieuwe
jeugdclub wilde beginnen. Zo ben ik samen met mijn broer in de wereld van het
jeugdbiljarten van Obis de Magneet gekomen.
Samen met diverse andere leden werd zo een nieuwe J.B.V De Magneet
geboren.
Ik ben voor de club diverse keren uitgekomen met toernooien, voorwedstrijden
en finales.
Ook heb ik mee gedaan met de biljatrcliniq die toen nog gehouden werd bij het
“Golden Tulip”hotel in Heiloo.
Daar heb ik de eer gehad om samen met een select gezelschap onder begeleiding
van Jaspers, Blomdahl, Zanetti en Keulemans te mogen biljarten. Een ervaring
om nooit te vergeten.
In het seizoen van 2000/2001 heb ik besloten om over te stappen naar de
woensdag avond van OBIS.
Mijn reden hiervoor was, gezien ik in een stijgende lijn van het biljarten was,
dat ik een beetje uit de jeugd was gegroeid.
Nu op dit moment speel ik de 1e klasse libre, maar stiekem is mijn hoop dat ik
als kader speler mijn verdere biljartcarrière kan en mag vervolgen.
Op deze woensdag avond heb ik het altijd zeer gezellig en naar me zin, maar in
het begin van 2002 ben ik “niet spelend lid’geworden omdat ik toen mijn dienst
begon bij de Koninklijke Marechaussee.
In januari van dat jaar begon ik de opleiding als opsporingsambtenaar in het
Brabantse Vught. Hierdoor werd het voor mij niet meer mogelijk om op mijn
woensdagavond te komen spelen.
Na deze toch wel zware opleiding met goed gevolg te hebben afgerond ben ik
als wachtmeester op de luchthaven Schiphol te werk gesteld.
Vanaf dat moment zag ik weer mogelijkheid om weer te kunnen biljarten op
mijn o zo gezellige woensdag avondje.
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Mijn werkzaamheden die ik samen met ongeveer 1600 collega’s verrichten is
voornamelijk grensbewaking.
Dat houdt in dat we bij iedere aankomende en vertrekkende vlucht de
paspoorten controleren. Wat ook vaak gebeurd is dat we bij een gate staan
waar een aankomende vlucht land en dat we meteen bij het vliegtuig al een
controle doen.
Wat ook bij onze werkzaamheden hoort is het begeleiden van mensen die of
terug moeten omdat ze geweigerd zijn voor de toegang van Nederland of die
doordat ze geen verblijfsstatus krijgen terug moeten naar hun land van
herkomst.
In sommige gevallen gaan de mensen uit eigen wil, maar er zijn ook genoeg
mensen die niet vrijwillig willen en dan worden ze door mensen van de
Koninklijke Marechaussee begeleid naar waar ze vandaan komen.
Maar er gebeurt natuurlijk veel meer op een grote luchthaven als Schiphol.
Winkeldiefstallen, berovingen aanrijdingen met of zonder letsel valse
bommelding en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Schiphol is net een grote stad, alles gebeurt er.

Gezien dat ik op de Schiphol in onregelmatige diensten werk is het niet voor mij
mogelijk om altijd op mijn woensdag avondje te kunnen biljarten. Ik vind het
erg jammer aan de ene kant omdat ik biljarten altijd met veel plezier doe en heb
gedaan, maar aan de andere kant heeft mijn werk ook een belangrijke rol
gekregen.
Des ondanks probeer ik natuurlijk wel zo veel mogelijk aanwezig te zijn maar
dat lukt gewoon niet altijd.
Dat is de reden waarom ik er of en toe niet ben.
Gelukkig is hiervoor begrip en ben ik daar dankbaar voor!
Voor de rest wens ik iedereen een goed, sportief en balrollend goed seizoen
2004/2005 toe!!

Groetjes,
Sander Gosselink

Gezegde:
Als de haan morgen niet kraait bij het ochtendrood,

schijnt de zon … of de haan is dood.
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District finale 5e klasse

Op vrijdagavond 15 oktober begonnen we met de finale. Alle acht
liepen we daar te wachten op de eerste ronde. Na een voorwoordje
begonnen we. De eerste partij mocht ik tegen Tom Wezenpoel. Na
een zwak begin kwam ik toch uit op een winst. De eerste ronde werd
geleid door Jeroen Stoops. Na een korte pauze gingen we door met
de tweede ronde. In deze ronde verbrak Yoni het hoge gemiddelde
van Jeroen door haar 40 punten in 19 beurten uit te maken. In de
derde ronde werd er ook lekker gespeeld. Die avond sloot ik af met
een eerste plaats, gevolgd door Floris en Jeroen. Zaterdag weer
nieuwe kansen. Iedereen weer met goede moet de partij in.
Nu mocht ik het tegen Remco opnemen, die het me knap lastig
maakte. Ondertussen gingen de andere partijen ook door en daar
zette yoni weer een topprestatie neer door in 21 beurten uit te zijn.
De top bestond nog steeds uit dezelfde mensen aan het einde van de
ronde. De vijfde ronde mocht ik tegen Jeroen, dat werd mijn
toppartij. Ik had Jeroen verslagen en was in 16 beurten uit. Op de
andere tafel presteerde Floris het om dertien punten te maken vanaf
de aquitstoot.De spanning kwam erin te zitten voor de 1e plaats.
Floris en Yoni stonden aan de top. De volgende partij moest ik tegen
Yoni, die ik verlor. (het is ook niet leuk om tegen je vriendin te
spelen.) Ondertussen had Floris ook verlorren waardoor we alledrie
op 10 punten stonden. Dat maakte het dus helemaal spannend, het
ging om winst en moyenne. Ik wist mijn laatste partij te winnen van
Floris, en toen was het afwachten wat Yoni zou doen. Helaas zat
Yoni niet helemaal in de partij, en verlor ze. Ik was dus kampioen.
Ik vond het 2 geweldige dagen om te spelen, er hing een heel leuke
sfeer. Het was mooi dat ik kampioen was, maar ik vond dat iedereen
eigenlijk gewonnen had. Iedereen heeft volgens mij wel lekker
gespeeld. Daarom wil ik ook iedereen bedanken die het mogelijk
gemaakt heeft. Mr. Keus en Mr. Bregman natuurlijk, de
wedstrijdleider en de arbiters. Maar ook speciaal de dames achter de
bar.



Clubblad november 2004

Pagina 43

Ook zij zorgden goed voor
ons (met die lekkere koekjes
bij de koffie). 2 dagen om niet
te vergeten.

Groetjes
Wendy Warink

Wendy Warink
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Stand woensdagavond op 4 november 2004

Gezegde
Het leven is net ganzenborden

Je kunt steeds opnieuw beginnen.
Behalve als je in de put blijft zitten

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Ripke, J 7 20 1400 118 11,86 70

2 Beentjes, J 9 20 2208 120 18,40 103

3 Burger, W 9 19 829 181 4,58 27

4 Tiecken, M 10 18 1323 157 8,42 102

5 Tiecken, D 10 17 341 177 1,92 16

6 Tiecken, J 7 14 601 130 4,62 23

7 Strik, S 8 13 914 152 6,01 38

8 Gosselink, J 7 13 337 120 2,80 20

9 Limmen, J 10 13 470 181 2,59 16

10 Ripke, D 9 13 286 148 1,93 21

11 Visser, P 10 11 725 186 3,89 29

12 Liefting, P 8 10 1810 123 14,71 113

13 Roelands, J 9 10 1337 146 9,15 63

14 Sinkeldam, F 7 10 975 104 9,37 75

15 Keus, J 8 10 319 147 2,17 21

16 Gosselink, S 7 9 770 103 7,47 87

17 Veldt, V 6 9 1105 95 11,63 88

18 Liefting, C 6 8 809 112 7,22 47

19 Groot de, N 5 8 404 94 4,29 44

20 Mol Jh, J 7 7 891 110 8,10 79

21 Guldemond, M 8 7 798 107 7,45 41

22 Jager, A 8 6 755 156 4,83 31

23 Beers, P 4 5 294 71 4,14 26

24 Jacet, G 8 5 884 135 6,54 54

25 Versluis, M 3 4 401 39 10,28 49
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Stand woensdagavondgroep

Jaap gaat fier aan kop. Hij is nog ongeslagen en speelt een goed
moyenne.
Jeroen maakt op speelse wijze zijn puntjes en etaleert mooie series
van 80 en 90.
Willem laat zien dat hij met een moyenne van 4,58 goed meedraait.
Micha kan natuurlijk beter maar zijn rentree is niet slecht te
noemen.(8,42).
Desirée krijgt aspiraties om boven de 2 te eindigen, dat zou prachtig
zijn !
John verbetert zijn alg.gem. van vorig seizoen (4,62)
Sjaak is in aantocht en zijn rustige spel zal zijn vruchten gaan
afwerpen.
Jeroen G speelt iets te uitbundig en dat verklaart z’n lage moyenne;
Jos speelde zijn laatste 2 partijen 4 gemiddeld. Algemeen moet ie
naar de 3
Dennis gaat er ook voor om boven die 2,00 moyennegrens uit te
komen.
Paul verliest helaas teveel partijen maar biljart duidelijk met plezier;
Piet speelt ook nog partijen van 25,00. Die 250 car. houden we dus
nog maar eventjes aan.
Als Joop zich weer helemaal concentreert op zijn spel dan red hij de
10 -11,00 alg. gem.
Frank scoort als enige voor het korte beurtenfestival door een partij
in 4 beurten uit te maken.
Jan is wat uit z’n doen door andere besognes maar hij komt terug!
Sander zou wat meer moeten trainen om zich te kunnen meten met
bijvoorbeeld Micha
Vincent heeft al aangegeven zich moeilijk te kunnen handhaven in de
eerste klasse kader;
Cees boekt een prettige vooruitgang en speelt eindelijk weer boven
de 7;
Meester Nico (boven de 4!)houdt van (hand)standjes en
pikeert/masseert alsof het niks is!
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John handhaaft een moyenne van 8 ondanks een mindere periode;
Martin speelt ook een constant algemeen gemiddelde, het wachten is
op een doorbraak;
Anne legt zich blijkbaar neer bij een gemiddelde van 5 maar
uitschieters zijn welkom!
Peter heeft zich als weinig-spelend lid nog niet kunnen bewijzen
tijdens deze competitite.
George heeft z’n clubblad bijna rond en kan weer gaan vlammen;
Marcel heeft een prachtige afstoot en zijn gemiddelde geeft
vertrouwen voor de toekomst.

Feest
En dan is het tijd om een feestje te bouwen voor onze avond. Wie
ook wil helpen om een leuke avond te organiseren kan zich melden
bij de ceremoniemeester, Willem Burger.

Ten slotte
Kom op tijd, indien van toepassing bericht dan minimaal 24 uur
tevoren af en toon bereidheid om twee partijen te tellen en/of te
spelen! Verder een sportief en een gezellig verloop gewenst van deze
eerste periode van onze competitie.

Frank.
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Het rooster vanaf 3 november
2004 voor de woensdagmiddag

Team K 03/11/04 Team E Aanvang 12.00 uur
Team L 03/11/04 Team F Aanvang 12.00 uur
Team I 03/11/04 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 03/11/04 Team H Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 10/11/04 Team I Aanvang 12.00 uur
Team B 10/11/04 Team J Aanvang 12.00 uur
Team C 10/11/04 Team L Aanvang 12.00 uur
Team D 10/11/04 Team K Aanvang 12.00 uur

******** / / ********

Team E 17/11/04 Team A Aanvang 12.00 uur
Team F 17/11/04 Team B Aanvang 12.00 uur
Team H 17/11/04 Team C Aanvang 12.00 uur
Team G 17/11/04 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team L 24/11/04 Team E Aanvang 12.00 uur
Team K 24/11/04 Team F Aanvang 12.00 uur
Team J 24/11/04 Team G Aanvang 12.00 uur
Team I 24/11/04 Team H Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 01/12/04 Team B Aanvang 12.00 uur
Team C 01/12/04 Team D Aanvang 12.00 uur
Team I 01/12/04 Team J Aanvang 12.00 uur
Team K 01/12/04 Team L Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 08/12/04 Team C Aanvang 12.00 uur
Team D 08/12/04 Team B Aanvang 12.00 uur
Team E 08/12/04 Team F Aanvang 12.00 uur
Team G 08/12/04 Team H Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team H 15/12/04 Team E Aanvang 12.00 uur
Team F 15/12/04 Team G Aanvang 12.00 uur
Team J 15/12/04 Team L Aanvang 12.00 uur
Team I 15/12/04 Team K Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team D 22/12/04 Team A Aanvang 12.00 uur
Team B 22/12/04 Team C Aanvang 12.00 uur
Team L 22/12/04 Team I Aanvang 12.00 uur
Team K 22/12/04 Team J Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team E 29/12/04 Team G Aanvang 12.00 uur
Team F 29/12/04 Team H Aanvang 12.00 uur
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Team B 29/12/04 Team A Aanvang 12.00 uur
Team D 29/12/04 Team C Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team J 05/01/05 Team I Aanvang 12.00 uur
Team L 05/01/05 Team K Aanvang 12.00 uur
Team F 05/01/05 Team E Aanvang 12.00 uur
Team H 05/01/05 Team G Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team L 12/01/05 Team A Aanvang 12.00 uur
Team K 12/01/05 Team B Aanvang 12.00 uur
Team J 12/01/05 Team C Aanvang 12.00 uur
Team I 12/01/05 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 19/01/05 Team H Aanvang 12.00 uur
Team B 19/01/05 Team G Aanvang 12.00 uur
Team C 19/01/05 Team F Aanvang 12.00 uur
Team D 19/01/05 Team E Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team E 26/01/05 Team I Aanvang 12.00 uur
Team J 26/01/05 Team F Aanvang 12.00 uur
Team G 26/01/05 Team K Aanvang 12.00 uur
Team H 26/01/05 Team L Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team K 02/02/05 Team A Aanvang 12.00 uur
Team L 02/02/05 Team B Aanvang 12.00 uur
Team I 02/02/05 Team C Aanvang 12.00 uur
Team J 02/02/05 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 09/02/05 Team G Aanvang 12.00 uur
Team B 09/02/05 Team H Aanvang 12.00 uur
Team C 09/02/05 Team E Aanvang 12.00 uur
Team D 09/02/05 Team F Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team E 16/02/05 Team J Aanvang 12.00 uur
Team F 16/02/05 Team I Aanvang 12.00 uur
Team G 16/02/05 Team L Aanvang 12.00 uur
Team H 16/02/05 Team K Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team J 23/02/05 Team A Aanvang 12.00 uur
Team I 23/02/05 Team B Aanvang 12.00 uur
Team K 23/02/05 Team C Aanvang 12.00 uur
Team L 23/02/05 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 02/03/05 Team F Aanvang 12.00 uur
Team B 02/03/05 Team E Aanvang 12.00 uur
Team C 02/03/05 Team G Aanvang 12.00 uur
Team D 02/03/05 Team H Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
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Team E 09/03/05 Team K Aanvang 12.00 uur
Team F 09/03/05 Team L Aanvang 12.00 uur
Team G 09/03/05 Team I Aanvang 12.00 uur
Team H 09/03/05 Team J Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team I 16/03/05 Team A Aanvang 12.00 uur
Team J 16/03/05 Team B Aanvang 12.00 uur
Team L 16/03/05 Team C Aanvang 12.00 uur
Team K 16/03/05 Team D Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 23/03/05 Team E Aanvang 12.00 uur
Team B 23/03/05 Team F Aanvang 12.00 uur
Team C 23/03/05 Team H Aanvang 12.00 uur
Team D 23/03/05 Team G Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team E 30/03/05 Team L Aanvang 12.00 uur
Team F 30/03/05 Team K Aanvang 12.00 uur
Team G 30/03/05 Team J Aanvang 12.00 uur
Team H 30/03/05 Team I Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team C 06/04/05 Team A Aanvang 12.00 uur
Team B 06/04/05 Team D Aanvang 12.00 uur
Team L 06/04/05 Team J Aanvang 12.00 uur
Team K 06/04/05 Team I Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team A 13/04/05 Team D Aanvang 12.00 uur
Team C 13/04/05 Team B Aanvang 12.00 uur
Team G 13/04/05 Team E Aanvang 12.00 uur
Team H 13/04/05 Team F Aanvang 12.00 uur

******** / / ********
Team E 20/04/05 Team H Aanvang 12.00 uur
Team G 20/04/05 Team F Aanvang 12.00 uur
Team I 20/04/05 Team L Aanvang 12.00 uur
Team J 20/04/05 Team K Aanvang 12.00 uur

Ik wens U een gezellige voortzetting
en veel sportieve strijd toe!

Gr. Toon de Boer

Gezegde:
Je moet er maar opkomen, zei de kip,
die een struisvogelei wou uitbroeden.
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Tussenstand 1e rooster woensdagmiddag 2004
Rooster 1

Teams Wedp Part
Team (G) 341 36
Team (B) 337 36
Team (E) 334 36 Teams Voor Tegen Dag

Team (K) Team (E) 52 57 03/11/04
Team (L) Team (F) 48 59 03/11/04
Team (I) Team (G) 55 57 03/11/04
Team (J) Team (H) 52 58 03/11/04

Team (F) 328 36
Team (C) 323 36
Team (H) 319 36
Team (J) 316 36
Team (L) 310 36
Team (A) 309 36
Team (I) 303 36
Team (D) 303 36
Team (K) 276 36 Toon de Boer.

JA OF NEE

In het bejaardenhuis hebben Geert en Anna een speciale band met elkaar
gekregen. Aan de andere bewoners durven ze dit nog niet zo goed kenbaar
te maken. Zo schuift Geert een briefje onder de deur bij Anna met de tekst:
“Liefste, vergeef me dat ik zo vergeetachtig ben.
Ik heb je vanmiddag ten huwelijk gevraagd,
maar ik kan me niet meer herinneren of je “ja”of
“nee" hebt gezegd”. Anna antwoordt de
volgende dag: “Lieverd, het is leuk dat je me
hebt geschreven. Ik weet dat ik gistermiddag
“nee”heb gezegd tegen iemand, maar ik ben
vergeten waarop en tegen wie”.
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Regio finale 6e klas.!!!!!!!!

Het werd gespeeld op 30 en 31 oktober in Zwaag (West Friesland.)
We werden eerst welkom geheten.
De eerste dag moesten we 4 partijen en de tweede dag 3.
Toen we begonnen moest ik mijn eerste partij tegen Jeffrey Lenaers
die verloor ik helaas met 30 tegen 25 in 50 beurten.
De tweede partij moest ik tegen Roel Haakman het was spannent
want we gingen gelijk op maar toch had ik hem gewonnen met 30
punten in 54 beurten slecht moyenne dus.
De derde partij moest ik tegen Paul Zuurbier die ging ook weer erg
slecht in had maar 14 punten in 36 beurten jammer dus.
De vierde moest ik tegen het enige meisje die er ook was Sabine
Schutte het was een erg spannende partij de eene keer stond ik voor
en de andere keer zij maar toen moesten we er allebij nog een ik
maakte hem maar steeds niet maar toen zij wel.
Ik had nog na beurt maar hij ging er net langs jammer dus.
De eerste dag ging dus niet zo goed ik stond op de 7de plaats met
maar 2 punten.
Ik dacht dat ik niet ver meer zou komen.
Maar er was een hele aardige arbiter en die zij dat ik rustig moest
spelen en morgen wel in de top drie zou komen.
Helaas kon hij die volgende dag er niet bij zijn.
De tweede dag waren we er al erg vroeg.
De nieuwe jeugdleider was er ook bij.
De eerste partij moest ik gelijk weer tegen een clubgenoot Patrick
Verduin.
Deze dag ging het wel goed ik won de partij met 30 punten in 36
beurten.
Het was erg spannend we gingen bijna gelijk op.
Hier maakte ik ook nog eens de hoogste serie van 7 tot nu toe
De tweede partij moest ik tegen Daan Mosch.
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Dit werd een leuke partij we waren allebij even gespannen maar toch
was ik sterker ik had deze ook gewonnen met 30 punten in 28
beurten deze partij ging dus wel weer goed.
En gelijk had ik de hoogste serie van 9 gemaakt van het toernooi.
De derde en laatste partij moest ik tegen Jaap Worp.
Ik het begin ging het erg slecht, ik stond ver achter op Jaap maar toch
heb ik hem kunnen inhalen met 30 punten in 45 beurten.
Zo het was ook weer klaar voor vandaag gisteren stond ik nog
zevende en het was spannend hoeveelste ik nu zou staan.
Toen werd de uitslag uit gedraaid ik stond 2de ik was erg blij.
Gisteren ging het nog zo slecht en nu stond ik tweede die arbiter had
dus toch gelijk.
Het was erg leuk en gezellig om mee te doen.
Toen kwam de prijsuitrijking ik had 8 punten in totaal en 188
carambole’ s en 298 beurten.
Mijn moyenne was weer te laag om te promoveren 0,63 HELAAS.
Ik kreeg een medaille en een beker ook kregen we een mooi
schilderij met een foto van ons er op en natuurlijk wat snoep 15
zakken chips.
Ik vond het erg leuk en zou het graag volgend jaar weer willen doen.
De uitslag was als volgt van 1 naar 8.
1: Paul Zuurbier
2: Linda Mans
3: Sabine Schutte
4: Patrick Verduin
5: Roel Haakman
6: Jeffrey Lenaers
7: Daan Mosch
8: Jaap Worp

Linda Mans

Gezegde:
Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar.
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Wie kent hem niet! Jan Keus.
Meneer Keus voor de Jeugd.

Jan is wekelijks te vinden in ons clubgebouw op
de de maandagmiddag, woensdagavond en op de
vrijdagavond bij de jeugd.
Het begeleiden van de jeugd is Jan niet vreemd.
Doet het heel graag, al heel lang, en als het even
kan krijgt de jeugd van Jan ook nog wat

aanwijzingen op de biljarttafel. Een gezellige avond waar het heel
goed vertoeven is voor de jeugd, en……begeleiders.

Komt U ook eens een kijkje nemen op de vrijdagavond en proef
de ontspannen en gezellige sfeer onder de jeugdige spelers.
U bent van harte welkom!

Overleven.
Als jullie vinden, dat we blijven zeuren.

Besef dan goed, het kan heus weer gebeuren.
Als jullie denken, dat we blijven treuren.

Toon dan begrip, het helpt ons op te beuren.
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OBIS-Hypotheekvisie Heemskerk Kaderteam

Even de balans opmaken na 8 ronden kadercompetitie.

Allereerst het heugelijke nieuws dat Hypotheekvisie

Heemskerk als onze sponsor is gaan fungeren!

Drankenfabrikant Schobbelèr had zich al bereid gevonden

om als co-sponsor op te treden, dus we worden inmiddels

leuk ondersteund! We hebben inmiddels mooie nieuwe

overhemden met de sponsorlogo’s op de mouwen, zodat we

er netjes bij lopen en de sponsors onder de aandacht

kunnen brengen.

Een flitsende start met overwinningen op OBIS (2), De

Vries juw.1, Kitseroo Speelautomaten, Pearle en Club ’70.

Ongeloveloos!, de voorgaande jaren begonnen we steevast

met 3 of 4 verliespartijen! De vakantie en de zon zorgden

er altijd voor dat het biljarten naar plan 2 (of 3 of

misschien wel 8) verdween, wat natuurlijk zijn gevolgen had

voor de vorm.

Dit jaar was het eigenlijk niet anders, maar wonder boven

wonder (‘k zag 2 beren broodjes smeren) verscheen onze

nieuwe teamnaam bovenaan de ranglijst! 5 maal 4-2, het was

steeds voldoende voor de winst. Erg overtuigend was het

daarentegen eigenlijk niet, geen enorme uitschieters maar

wel erg constant en dat is ook wat waard.

In ronde 6 ging het mis, 4-2 verlies van Musketiers uit

Zaandam. In ronde 7 ging het nog misserderder, 6-0

nederlaag in Spanbroek op de blauwe lakens van Tokoloco.

Ronde 8 bracht gelukkig nog één puntje, eigenlijk hadden
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we deze moeten winnen. Thuis tegen De Onderneming uit

Den Ilp miste één van onze teamgenoten op 3 caramboles

voor het einde (ik wil geen naam noemen, maar ehhh…. zeg

maar V.V. uit A.) en “gaf” zo een remise aan Carel Bakker,

die met 2 series vlot langszij kwam.

Jammer maar helaas, volgende keer beter, shit happens en

nog meer van dat soort clichés….(toi,toi,toi?)

De 9e ronde is een vrije week voor ons, kunnen we even

opladen voor het overige drukke seizoen. Bijna elke week is

er wel een partij te verspelen, vervelend genoeg zijn er dit

jaar wéér meer teams die op woensdag hun

thuiswedstrijden spelen. Het kost ons regelmatig een

clubavond en ook in het OBIS gebouw is het de laatste tijd

op woensdag wat “te” leeg.

Tot nu toe heeft eigenlijk geen van de teamleden de echte

vorm te pakken, Frank speelde heel constant rond de 10

maar heeft de laatste paar partijen die trend niet vast

kunnen houden. Vincent speelt evenals vorig jaar

wisselvallig, maar zal waarschijnlijk weer beter gaan spelen

zodra de studie wat meer vrije tijd toelaat. Jopio is nog

niet erg gewend, maar na slechts 3 partijen in de

kadercompetitie noemen we dat nog “nieuwigheid” en ook

hij zal wel stijgen gaandeweg het seizoen. Ondergetekende

mist nog de uitschieters, het is wel constant maar de echte

vorm moet nog komen. John heeft nog niet meegespeeld.

Meestal noem ik hem “prutser”, maar in dit geval is dat dan

één keertje op niets gebaseerd. …..Maar ik laat het

natuurlijk wel in deze tekst staan….uiteraard.
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Moraal van dit verhaal: de onderlinge sfeer is goed, de

resultaten heel redelijk, de vorm kan nog wat beter, maar

we gaan ervoor en hebben er plezier in!

Jeroen

Persoonlijke resultaten na 8 ronden:

Naam Part. Winst Gelijk Verlies Moy % car % moy

Jeroen Beentjes 57/2 7 4 0 3 21,14 95,3% 114,5%

Vincent Veldt 38/2 6 3 1 2 14,97 82,7% 102,8%

Joop Roelands 38/2 3 1 0 2 8,24 71,8% 91,5%

Frank Sinkeldam 38/2 8 4 0 4 7,21 83,5% 106,4%

John Mol 38/2 0 - - - - - -

Spreuk:
De wereld is als een spiegel;

Kijk er boos in en hij kijkt boos terug;
Glimlach ernaar en hij glimlacht terug.
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Is het nu klots of klos?

Het was ergens begin oktober, dat ik bij Nico de Groot was
uitgenodigd om samen met hem en Jeroen Beentjes te gaan
driebanden.

Ik was al enkele jaren geleden bekend met het prachtige biljarthome
van Nico. Dus ik kom daar bij Nico aan, stal mijn auto onder de
carport (voor mij nieuw) achter de smart van Yvonne. Als ik binnen
kom, zie ik de heren reeds lekker bezig. Maar ook zie ik Yvonne in
de keuken zitten lezen en begroet haar met een driedubbele kus en
babbel even met haar bij.

Daarna gaan we van start aan een driebanden marathon van enkele
uren. Er wordt zo af en toe gesproken en onvermijdelijk vallen er
meerdere termen, waaronder de voor mij normale “klots”. Daar
beginnen zowel Nico als Jeroen smakelijk om te lachen en zij halen
er allerlei voorbeelden bij die ik hier niet zal herhalen. Ik voelde mij
nogal in mijn eer aangetast, maar vooral omdat ik het idee kreeg dat
beiden mij niet serieus namen om mijn woordkeuze. Nu kan ik best
tegen een geintje; dat zal ook wel moeten, want ik mag zelf ook
graag iemand jennen.Maar toch zat het mij niet lekker en beloofde
hen met het bewijs te komen, dat de juiste biljartterm “klots” echt
“klots” is en niet te verwarren moet worden met de alom veel
gebruikte term “klos”.

Ik ben een onderzoekje begonnen en werd daarbij op mijn wenken
bediend. In de encyclopedie SUMMA, wat ik nasloeg op het
gezochte woord “klots” vond ik de volgende verklaring;

Klots

(biljarten) bots, stoot: die bal kreeg een klots, anders had ik hem wel
gemaakt. Een aanduiding van een kort geluid met een o-klank.
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Klotsen

Het geluid “klots” laten horen; met name als
voor het geluid dat vloeistoffen maken bij
het golven en botsen van de golven tegen
elkaar en tegen een wand of rand: de golven
klotsen tegen het strand. In het biljartspel
wordt gesproken over ballen die uit
verschillende richtingen komende tegen
elkaar stoten: die ballen moesten wel klotsen.

Maar waar komt dan dat moeilijk uiten bannen gebruik van de term
“klos” en “klossen” toch vandaan?

Klos

Ter nabootsing van het geluid dat iemand maakt die op plompe wijze
met zware schoenen of klompen loopt, met name over een houten of
stenen vloer. Blokje van hout voor verschillende doeleinden m.n.
voor garen.

Ook bij navraag bij George, die de Dikke van Dale er op had
nageslagen, bleek een overeenkomstige aanduiding te zijn
neergeschreven. Daarnaast wilde ik op het internet een mogelijke
bijval vinden in mijn overtuiging van de term “klots” als enige juiste
aanduiding voor het botsen van de ballen. Ik stuitte op de volgende
tekst:

Oefening 9, van snij- naar klotsstoot

A. Als de hoek van de speelbal met de band ongeveer 45o bedraagt,
speel dan bal twee halfvol aan. Als de hoek kleiner wordt dient u
wat dikker aan te spelen. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde.
Wordt de hoek met de band groter, speel dan dunner aan.
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B. Wanneer bal twee en drie niet onder een hoek van 90o liggen,
wordt het iets anders. Speel bal twee voor ¼ vol aan en geef ¼
rechts effect mee. Hoe groter de hoek wordt, hoe meer effect men
dient mee te geven.

C. Spelen op de klots is niet zo moeilijk als het lijkt. Bepaling van
het mikpunt geschiedt op dezelfde wijze als bij een trekstoot. (Zie
oefening 7) Speel zonder effect en niet te hard af.

Bron: http://members.home.nl/edeijl/biljart/oef_9.htm

Joop Roelands

http://members.home.nl/edeijl/biljart/oef_9.htm
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Ome Jan Burger.

Jan was onze ouwe taaie en oudste lid
Een man met heel veel pit
Altijd rustig en bedaard
Met een bijzonder en apart spel wist hij met
moeilijke ballen wel raad
Soms van de losse of de 5-bandenspoor
Maar toch altijd weer’n scoor
Dan begonnen zijn oogjes te glimmen
Want hij wist van jou toch weer te winnen
Met z`n handjes op z’n rug stond hij altijd te tellen
Zo wist hij mij met z’n vingers het aantal caramboles te vertellen
Hij stond dan als een hondje met zijn vingers te kwispelen op z’n rug
En stuurde dan de speler na een misser weer terug
Later keek hij naar het scorebord en zag dat ik het had begrepen
Dan glimlachte hij en zijn oogjes werden samen geknepen
Ome Jan was nog flink en kras
Het leek of hij niet ouder dan 70 jaar was
Als hij langs mij liep, dan gaf hij altijd een stompje of een tikje
Of groette hij met een vriendelijk knikje
Dat was voor mij een mooie groet
Omdat ik doof ben was dat heel goed
Nu hoop ik niet dat de hele donderdagavondgroep mij gaat stompen
of gaat tikken
Want dan zit ik gauw vol met blauwe plekken en vind ik het beter dat
u vriendelijk zult knikken.

Wij zullen Jan missen
Ik wens de kinderen veel sterkte toe met het verlies
van een mooie en fijne vader.

Dit was een klein verhaal over Ome Jan
Van de dove Han
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Brief voor mama

Wanneer de moeder in de slaapkamer van haar dochter komt ziet
ze een brief op het bed liggen. Na enig beraad besluit ze de brief
te lezen

Liefste mama,
Het is met pijn in het hart dat ik je vertel dat ik eruit ben getrokken met
mijn nieuwe toffe vriend.
Ik ben passioneel verliefd en het is een vriendelijke toffe jongen met al
zijn piercings, tatoeages en zijn grote moto.
Dat is nog niet alles, ik ben in verwachting en Ahmed zegt dat we héél
gelukkig gaan zijn in zijn mobilhome, in het bos. Hij wil veel kinderen en
zoals je weet, ik ook.
Dat is mijn grootste droom veel kindjes en wat meer is, zo'n sluier is
echt handig voor de zon.....
Ik leerde reeds dat marjuana niet verslavend is en we besloten zelf te
kweken voor ons en onze vrienden. Ahmed levert nu al veel cocaïne en
XTC....
Het geld hebben we hard nodig want, we zijn nog jong en gebruiken zelf
ook al een klein beetje XTC en kunnen dat nog niet goed zelf
produceren...
Ik vraag je van je gebeden verder te doen opdat de wetenschap iets mag
vinden tegen aids, zodat mijn Ahmed
kan genezen.
Mama wees vooral niet ongerust, ik ben
15 en kan goed voor mezelf zorgen. Ik
zal je later komen opzoeken zodat je je
kleinkinderen kan bewonderen.

Je liefhebbende dochter
Celine

P.S. Mama deze ganse brief is een grap.
Ik ben bij Hannelore.
Ik wil enkel maar bewijzen dat er
ergere dingen zijn dan een slecht
rapport.
Het mijne kan je vinden op mijn
nachttafeltje,
Kusjes
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Districtsfinale 3 bnd klein 2e klasse

Gespeeld op 21 – 24 en 25 september bij gebr. Veldt te Castricum.

Gepromoveerd uit de 3e klasse na vele jaren en voor het eerst 2e

klasse voorwedstrijden gespeld met een eindmoyenne van 0.471.
Dik tevreden doch tekort punten om finale te spelen. Als 2e reserve
toch meedoen door afzeggingen van andere. Niet op gerekend, doch
met volle kracht er tegen aangegaan. Met steun van enkele trouwe
supporters moest het gaan lukken. Het zat echter niet mee. Een partij
van 0.694 en een van 0.560 zag er goed uit. De rest was bedroevend.
Vier matchpunten, een 7e plaats en een eindmoyenne van 0.370. geen
reden om vrolijk van te worden, doch een goede reden om maar eens
te gaan trainen.
Volgen jaar beter met steun van mijn trouwe supporters.

Sportgroeten van Ed Beentjes

Bevrachtingskantoor

Amsterdam B.V.
Voor al uw vervoer over water

FRANS LUTE

Pirola 19 1902 JR Castricum
Tel. : 0251-670398 Fax: 0251-67087

Spreuk:
Je kunt de zee niet oversteken

door alleen naar het water te staren.



Clubblad november 2004

Pagina 63

Stand van de Magneet op 3 november 2004
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Mans, L 11 25 217 294 0,73 9

2 Lenaers, P 11 24 106 236 0,44 4

3 Kranendonk, L 13 23 322 334 0,96 9

4 Lenaers, J 11 22 140 263 0,53 5

5 Mans, R 11 22 267 341 0,78 6

6 Sinkeldam, R 11 22 118 228 0,51 3

7 Verduin, P 9 19 174 238 0,73 6

8 Warink, W 8 18 270 226 1,19 12

9 Stoops, J 12 18 285 322 0,88 10

10 Wildt de, W 12 17 493 319 1,54 14

11 Wezepoel, T 9 13 242 223 1,08 8

12 Duivenvoorde van, Y 11 13 285 310 0,91 8

13 Nijhuis, A 9 13 196 260 0,75 6

14 Kranendonk, M 12 13 176 342 0,51 5

15 Vries de, T 4 7 33 86 0,38 4

16 Nijhuis, F 11 6 232 284 0,81 7

17 Wezepoel, P 10 6 147 261 0,56 6

18 Daan, N 5 0 21 131 0,16 2
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Om te weten:
 De bondsnummers zijn met ingang van augustus ’04

veranderd. De nul die voor uw nummer stond moet worden
veranderd in een 1! Waarom deze verandering is ingegaan is
mij tot op heden niet bekend. Het nummer bestaat uit 6
cijfers.

 Op de woensdagavond is Marcel Versluis ons komen
versterken. Hij heeft de plaats ingenomen van Jaap Bregman
die aangaf niet meer te willen biljarten op de woensdagavond.
Wel ontwikkelt Jaap nog steeds biljartactiviteiten op de
donderdagmiddag en als speler/teamleider van het nieuwe
West Friese kaderteam samen met z’n teammaatjes Cor de
Heer en Rob Overdijk. Als sterke kaderspeler is Marcel een
aanwinst voor de woensdagavond. Sukses Marcel!

 Vergeet de datum van onze jaarvergadering niet in uw agenda
te zetten, zodat u uw onregelmatige diensten eventueel daarop
kunt aanpassen. Woensdagavond 9 maart ‘05 is het zover!

 Cynthia Tiecken is vanwege studie niet-spelend –lid op de
woensdagavond geworden voor het seizoen 2004-2005.
Cynthia, veel sukses met je studie en we zien je graag in het
volgende seizoen weer met een diploma rijker terug. Haar
broer(tje) Micha is inmiddels niet-spelend-lid af en speelt z’n
partijtje weer als vanouds mee op de woensdagavond. Op z’n
eerste avond een partij in 7 beurten uit is niet misselijk. We
hebben duidelijk rekening met Micha te houden. Opgepast
dus!

 De maandagmiddagrecreatie heeft een paar veranderingen
ondergaan. Nicola Mongelluzzi heeft bedankt en Nico
Heemskerk met zijn biljartmaatje Piet Gerrits zijn de
maandagmiddag komen versterken. De maandagmiddaggroep
bestaat nu uit 28 personen en deze maximale bezetting is op
de jaarvergadering en in overleg met Jaap Lubbers
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vastgelegd. Wim van Tunen had al eerder bedankt voor de
maandagmiddag.

 Onze jeugdleden Wesley de Wildt en Wendy Warink krijgen
training van Piet Liefting. Resultaten van deze trainingen zijn
al goed waar te nemen. Ga zo door!

 De heer Wim Peggeman en de heer Piet Snijders hebben tot
11 oktober j.l. 5 weken lang op de ballotagelijst gestaan voor
resp. de. donderdagavond en de dinsdagavond. Gedurende die
tijd bestond de mogelijkheid voor de leden van die avonden
een bezwaar bij het bestuur in te dienen tegen deelname van
deze heren. In deze 5 weken is geen bezwaar aangetekend en
worden deze spelers welkom geheten en veel biljartplezier
toegewenst bij OBIS.

 Wist u dat als u aan het biljarten bent en u de bal met uw
hand slepend en schuivend over het laken van positie
verandert er een wrijving ontstaat waardoor warmte
vrijkomt en tengevolge daarvan de bal een onuitwisbaar
spoor achter zou kunnen laten op het laken? Dus als u uw
bal(len) verplaatst doet u dat dan rollend zodat het laken
smetteloos mooi blijft en dus veel langer meegaat. Plaats
ook geen zware dingen zoals stoelen o.i.d. op het afdekzijl
op het biljart, dat kan ook afdrukken achter laten op het
biljartlaken en kan dan van invloed zijn op de loop van de
ballen. Gebruik altijd de daarvoor bestemde afdekplaten!
Tijdens het biljarten een kledingstuk dragen met gespen
of een riem kan zeker beschadigingen aan de gelakte
houten biljartrand veroorzaken. Let u daar a.u.b. op! Zou
u ook zo vriendelijk willen zijn de wedstrijdballen even
schoon te maken met een doek voor u deze in het
ballenkastje terug legt. Het komt nog al eens voor dat de
ballen smerig opgeborgen wordt.

 Het is u vast opgevallen! Ja, ja…….de vloerbedekking is
weer als nieuw. In de kermisweek heeft onze materiaalman
Paul Visser een schoonmaakbedrijf opdracht gegeven om de
vloerbedekking te reinigen. Het ziet er fantastisch uit!
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Voorzichtigheid wordt geboden met het uitserveren van de
glazen. Zet u de glazen op een dienblad zodat het lekvocht in
het dienblad terecht komt en niet op onze vloerbedekking.

 Het bestuur zou het heel prettig vinden als de
wedstrijdleiders van de middagen en / of avonden, hen op de
hoogte wilt stellen als er een speler door ziekte of zeer af
moet haken. Op deze manier kan het
bestuur adequaat en belangstellend
reageren met een bloementje of een
fruitmandje en wordt de zieke niet
vergeten.

 Bij deze wenst het bestuur de leden Jan
Deen, Cor Mol, Ben van Egmond, Frans Nijsen en Arie
Diemeer van harte beterschap en hoopt hen spoedig gezond
en wel weer terug te zien in ons biljarthome.

 Bent u lid geworden van onze club en heeft u het
introductieboekje, speciaal bestemd voor nieuwe leden, niet
ontvangen, neemt u dan gerust even contact op met onze
hoofdwedstrijdleider Henk Lammers (adres / tel. vindt u op
pagina 1)

 Jaap Bregman heeft het bestuur middels een brief kenbaar
gemaakt met het J.P.Bregmantoernooi te willen stoppen. Het
bestuur heeft in de bestuursvergadering van 27 september ’04
besloten aan zijn wens gehoor te zullen geven, door het J.P.
Bregmantoernooi geen vervolg meer te geven.

 Inmiddels heeft het
J. Burgertoernooi plaats gevonden op 6 en
7 november j.l. Een toernooi dat ter
nagedachtenis aan Jan Burger is verspeeld
en alzodanig ‘eenmalig’ zal zijn, zo heeft
het bestuur besloten.
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Stand van de donderdagavond op 4 november 2004

Gezegde: Wie blij is met de kleine dingen,
Kan zich de hele dag verheugen

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS

1 Karsten, P 16 35 707 369 1,91 13

2 Roon van, W 15 29 736 306 2,40 14

3 Hageman, J 16 29 615 370 1,66 11

4 Welboren sr, H 16 29 669 370 1,80 15

5 Smit, D 15 29 633 355 1,78 19

6 Tunen van, W 14 28 666 293 2,27 16

7 Kordenoordt van, G 15 28 613 369 1,66 18

8 Sinnige, J 15 27 516 314 1,64 13

9 Roekens, J 14 27 802 318 2,52 28

10 Jorritsma, S 15 25 488 384 1,27 10

11 Lammers, J 15 24 484 341 1,41 10

12 Laan vd, H 15 22 293 374 0,78 6

13 Klingeler, J 14 22 429 320 1,34 12

14 Limmen, P 16 21 321 394 0,81 7

15 Welboren, H 14 21 839 316 2,65 37

16 Sinnige, P 15 20 358 323 1,10 11

17 Weert van, W 14 20 769 280 2,74 21

18 Mongelluzzi, N 14 20 1154 326 3,53 22

19 Wezepoel, L 15 19 486 352 1,38 14

20 Peggeman, W 10 18 406 243 1,67 10

21 Palm, H 12 18 497 256 1,94 19

22 Wijte, J 14 17 1537 279 5,50 55

23 Ham van den, R 11 14 380 257 1,47 12

24 Smit, M 14 14 840 316 2,65 29

25 Boer de, T 10 12 508 227 2,23 35

26 Koper, H 14 12 441 330 1,33 13

27 Deen, J 4 10 143 70 2,04 14

28 Reuzenaar, J 14 10 451 330 1,36 11

29 Duivenvoorde, A 13 8 538 329 1,63 13

30 Smit, G 13 7 234 349 0,67 5
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Zoek de Nederlandse plaatsnamen.
Uitslag in het volgend clubblad. (Ingezonden door Jos Scheffer.)
Voorbeeld:
Er zijn vele wegen die naar Rome ………..Antwoord: Leiden.

1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar spannender is het
als ik met ………

2. Mijn broer luistert graag naar het gezang van de krekels, maar ik
hoor liever………..

3. Toen de klei op was, kon men nog een tijdje met het……………
4. De aspergeteler verkocht alleen de mooiste asperges als eerste

klasse maar de ………
5. Nee dank je, ik blijf maar ……………… geen koffie.
6. De ornitoloog was aan het vogels ringen. Toen dat bij een bepaalde

soort niet lukte verzuchtte hij: laat dan die ………………………
7. Ik was doodop en lag voor ………………………………………
8. Anna trouwde met de kasteelheer Hugo; het hele hof was het er

mee eens, want Anna was ………………………………………
9. Nee, kook dat ei niet: …………………………………
10. Een ander woord voor Paling-snot is …………………………
11. Sommige mensen gaan graag op zee. De andere blijft liever aan …
12. Zij had een nauw truitje aan, maar daarentegen een veel te ………
13. Ik, zei hij, ik heb vijf huizen in de binnenstad van Egmond. Wel,

snoefde de ander, ik heb een hele …………………………………
14. Sinds die vreselijke storm, heeft de dorpskerk een ……………..
15. …………, krijste de duiveluitdrijver zwaaiend met het wierookvat.
16. Ik “oud eel “veel van dieren, maar ik verlies “eel “ vaak als ik met

mijn …………….
17. Er moet veel gebeuren voordat ik als stroper voor ‘n ……………
18. Hij laat die sombere eik rooien, omdat hij meer van ………………
19. Na een kroegentocht in Heinekenszand zakten ze door in …………
20. Om Maxima op te sporen ging ’t journaille de buren ……………

Deponeer Uw oplossing in de gele kopijbak!
Uit de goede inzendingen wordt een winnaar geloot. Aan deze winnaar
wordt een prijsje beschikbaar gesteld door Jos Scheffer. Doet u best!!!
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Districtskampioen in de derde
klasse van het driebanden.

Rob Overdijk, uitkomend voor Onder Ons uit
Castricum, is tevens lid van OBIS en spelend bij
OBIS op de donderdagmiddag - kadergroep en
spelend in het OBIS - team van de West Friese
kadercompetitie, heeft de districtstitel
drieband 3e klasse op z’n naam geschreven.
Hij behaalde 14 matchpunten uit 7 partijen, een
verdienstelijke en knappe prestatie door
ongeslagen de 1e plaats te pakken. Een hoogste
serie van 7 en een eindmoyenne van 0,494.
maakte dat Rob ,”de routinier op leeftijd”,
tevens gepromoveerd is naar de 2e klasse.

Gefeliciteerd Rob!

De clubfinale van 2000 is gewonnen door Nicola Mongelluzzi.
Wie kan mij de ontbrekende namen geven van plaats 7,8,9 en 10?

1. N. Mongelluzzi
2. C. Welp
3. R. Bart
4. R. Adrichem
5. A. Mantel
6. B. Beentjes

7. ? Graag in de kopijbak
8. ?
9. ?
10. ? Bedankt, George.
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Verrassingen op het biljart.

De heer Ferdinand Kippenberg heeft een werkkring, die hem tot
voortdurend reizen en trekken noopt. Den eenen dag zit hij in Friesland,
enkele dagen later vertoeft hij in Limburg, en het spreekt vanzelf, dat hij
meermalen in hotels moet overnachten.
Meneer Kippenberg heeft naast zijn arbeid nog een liefhebberij, die in den
loop der jaren tot een hartstocht is geworden. Daarom is het voor hem
verheugend, dat hij door zijn veelvuldig verblijf in hotels en koffiehuizen
dezen hartstocht ten volle kan bevredigen. Hij is namelijk dol op biljarten,
heeft het daarin ver gebracht en hij gebruikt de vrije avondlijke uren om de
sport op het groene laken te beoefenen.

Zoodra hij na het avondeten zijn kopje koffie heeft genoten, vraagt hij den
kellner hem een tegenstander te bezorgen en het is voor den ober
natuurlijk een klein kunstje om een der andere bezoekers tot een partijtje te
bewegen. Nu is het goed, dat onze Ferdinand van eigen kunnen overtuigd
is, want zonder zelfvertrouwen brengt men het ook met de queue niet ver,
maar dat neemt niet weg, dat Kippenberg met al zijn ervaring soms toch
voor merkwaardige verrassingen komt te staan.

Onlangs bracht de kellner hem in contact met een oudachtig heer, die zich
tenslotte liet overhalen en de partij begon. Men kwam overeen om vijftig
caramboles te spelen en de oude heer, die den afstoot had, maakte twee
punten met groote inspanning.

“Ik geef u er twintig voor”, zei Kippenberg medelijdend en na een klein half
uur stond de partij 49 tegen 38 in zijn voordeel. De grijsaard maakte 39, 40,
doch bij den volgenden stoot ketste hij. Maar de biljartgodin kwam
tusschenbeide en op de een of andere manier caramboleerden de
ballen……41. De volgende stoot was een klosbal met ongehoord geluk,
waarover Ferdinand zich vermaakte. Zijn tegenstander overwoog de
situatie met zorgelijken blik.
“Met links effect raken, heel kort stooten” riep Kippenberg. De heer nam
linksch effect, stootte dóór, miste den tweeden bal, doch de speelbal
raasde met sneltreinvaart over het laken en……caramboleerde via zes
banden. Wederom probeerde hij de aanwijzingen van Ferdinand op te
volgen, doch wederom ketste hij, waardoor zijn bal opsprong, den rooden
raakte en vervolgens in fraaie cirkels om zijn eigen as draaide om tenslotte
onberispelijk op de goede plek te eindigen. Door een serie van de
wonderlijkste toevallen bereikte hij 49.
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Bedachtzaam legde hij nu voor den laatsten stoot aan, doch op het
beslissende moment gleed hij uit en viel languit op den grond. Door een
onwillekeurige beweging bij het vallen gemaakt, kreeg de bal een
opstopper en er ontstond een elegante carambole over drie banden. De
oude heer krabbelde glimlachend overeind en zei minzaam: “Ziet u, zoo
moet men nu biljart spelen”, waarna hij de zaal verliet.

Kippenberg sprong bijna uit zijn vel van ergernis. “Zeg kellner, wat heb je
me nu voor een raren sinjeur gebracht? Zulk geluk, als die man heeft, heb
ik nog nooit meegemaakt.”
“Weet u, wie dat was?” vroeg de kellner lachend. “Dat was de oud-
kampioen van Nederland. Hij heeft een grap met u uitgehaald.”
Nu is Ferdinand Kippenberg niet iemand, met wien men grappen kan
uithalen; daarvoor is hij te zakelijk. Derhalve betaalde hij en ging naar een
ander koffiehuis. Waar hij wederom om een partij vroeg. De ober brengt
hem een forsch gebouwd, militair uitziend heer en de partij begint. De
tegenstander heeft den afstoot en wát voor een stoot. Als een
bokskampioen.
Zijn bal treft den tweeden, springt dan in de hoogte, vernietigt de klok aan
den muur, slaat de buffetjuffrouw een gat in het hoofd, slingert een meneer
twee kopjes melkchocolade over zijn pantalon, krijgt “topspin” via den
hoektand van den oberkellner, huppelt weer terug op het biljart en raakt
met wiskundige zekerheid den derden bal.
Kippenberg kijkt sprakeloos toe en zegt dan vol argwaan en wantrouwen:
“Meneer, die grapjes ken ik al, U bent de wereldkampioen Gabriëls.”

Bron: Archief van Midden-Kennemerland te Haarlem
( IJmuider Courant, Maandag 10 Februari 1941)

Tenslotte introduceer ik u de nieuwe slogan van het jaar:

Archivaris: Henk Palm.

O.B.I.S. the best,
forget the rest.
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Leuk hé, die twee!!
Sprekend!!
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“Ja, ik heb er lol in, zoals u ziet!”

De blaadjes vallen weer van de boom, de temperatuur gaat zakken de
gure wind neemt toe…………kortom, het is weer herfst.
Voor velen een reden om n’s ‘n tijdje wat rot in het vel te gaan zitten.
Nou, daar heb ik geen last van; want ik heb er ‘nog’ best lol in!

Het kan een keer gebeuren dat u een artikel in uw clubblad hebt
gelezen en vervolgens nieuwsgierig verder bladert en tot de conclusie
komt dat u hetzelfde verhaaltje leest van de vorige pagina.
Nu moet u niet gelijk denken: “Het gaat niet goed met mij”en zeker
niet aan uzelf twijfelen, nee,………… het is ook niet de
herfst…………. het heeft een andere oorzaak.
Ons clubblad wordt n.l. gedrukt op de REPRO afdeling van
Psychiatrisch ziekenhuis Berg en Dal te Castricum.
Cliënten van dat ziekenhuis drukken het blad af, vergaren op
paginavolgorde, nieten het geheel tot een boekje en als laatste wordt
de zijkant van het boekje op de snijmachine strak afgesneden.
Een proces waar veel verschillende handen aan te pas komen.
Door het vele handwerk gebeurt het wel eens dat er een paar
clubbladen “verkeerd”zijn. Het kan zijn dat er een pagina op z`n kop
zit, er ontbreekt iets, of er zit een dubbele pagina in. Het is en blijft
tenslotte mensenwerk! Als ik hoor hoe een enkel clublid op een vaak
komische manier op een “indewar-boekje” reageert, kan ik daar echt
wel de lol van inzien.
Tot slot: U kunt Uw kopij tot 14 januari 2005 inleveren!
Alvast prettige feestdagen toegewenst!
Bedankt voor uw kopij en veel biljartplezier, George


