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Vergeet Uw kopij niet in te leveren vóór
woensdag 9 maart 2005

Beste lezer,

Geef eens een keer Uw mening over het clubblad!
Zou U een andere opzet willen, een andere indeling, of
vindt U dat het clubblad een overbodige luxe is?
Of….., bent U tevreden zoals het nu aangeboden wordt?
Graag Uw mening in de gele kopijbak in de hal, of mail
jacetwillemshoeve@hetnet.nl

Bedankt alvast,
met sportieve groeten,
George Jacet, (redacteur)

mailto:jacetwillemshoeve@hetnet.nl
mailto:jacetwillemshoeve@hetnet.nl
mailto:terror@multiweb.nl
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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 / jeugdleider: Paul Mans

Begeleiders en/of trainers: Jan de Wildt, Frank Sinkeldam, Joop Roelands,
Jan Keus, Micha Tiecken, Piet Liefting.
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Beste Clubgenoten,

Het jaar 2004 werd slecht afgesloten met de natuurramp in Azië, dit is toch
wel even iets om bij stil te staan.
Maar net zoals het met de wereld gaat, alles draait gewoon weer door. En
daarom wens ik een ieder een gezond en goed 2005 toe, en laten wij er met
z’n allen voor zorgen dat het bij OBIS gezellig mag blijven, zodat het voor
een ieder goed toeven is.
Ik hoop dan ook dat iedereen zijn steentje wil blijven bijdragen.
Verder zou ik graag een ieder uit willen nodigen voor de jaarlijkse
ledenvergadering, welke gehouden zal worden op Woensdag 9 maart.

Bij deze wil ik de aktiviteiten-commissie ( Cor & Gery /Banc & Ria )
bedanken voor hun inzet voor de gezellige klaverjasavond, en de
nieuwjaarsreceptie. Het was weer erg gezellig.

Voor de voorzitter een drukke maand voor de boeg, want hij gaat
verhuizen.
Zijn nieuwe adres wordt :
Appartementencomplex Binnenhof
De Hoven 4
1965 BG Heemskerk

Groetjes, W. Koelman

p.s. Veel biljartplezier in 2005 en vergeet vooral niet Uw kopij voor het
volgend clubblad in te leveren!
Tot woensdag 9 maart heeft u daar de tijd voor………………!
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zwar(t)e momenten

voor de redactie

Beste lezer,

De feestdagen zijn weer achter de rug, de
buikjes bol van de oliebollen en het nieuwe jaar
is weer met knallend vuurwerk ingeluid.
Hopelijk is uw biljartjaar 2005 ook zo spetterend begonnen?
De mijne in ieder geval niet!

U hebt het al gemerkt denk ik. U ziet geen kleuren meer in ons
clubblad.Vanaf dit jaar geen kleuren! Zwart……………., ja U heeft het
vast in de gaten, alleen maar zwart!!
Jammer, jammer en nog eens k……..!!!
Hoe is dat zo gekomen, vraagt U zich nieuwsgierig af?

Begin november bracht ik de complete inhoud (72 pagina’s) van ons
novembernummer naar de REPRO-afdeling om het te laten drukken.
De verantwoordelijke man van die afdeling vroeg toen of ik even tijd had
voor een gesprekje?
Tuurlijk, reageerde ik nietsvermoedend.
Hij vertelde mij dat de REPRO-afdeling door Psychiatrisch
Ziekenhuis Berg en Duin wordt afgestoten. De REPRO-afdeling wordt
overgenomen door een andere instelling en het personeel verhuist
waarschijnlijk mee?
Mede daarom is deze afdeling doorgelicht en is men tot de conclusie
gekomen dat OBIS al jaren het clubblad veel te goedkoop aangeboden
heeft gekregen.Er is jaren achtereen een prijs betaald voor zwarte
afdrukken en niet voor kleurenafdrukken, zo legde hij uit.
In de nieuwe situatie gaat ons clubblad, in kleur, ruim 6 keer zoveel kosten
en voor de zwart uitgevoerde gaat de prijs een aantal procenten omhoog,
was zijn zakelijke mededeling.
Geen kleur meer, reageerde ik verontwaardigd? Nee, het kan niet meer voor
de oude prijs. Dat is de harde werkelijkheid!
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Nou, ik had echt even tijd nodig om deze ommekeer te verwerken.
Het was even slikken geblazen.
Het clubblad in kleur was toch het aanzien meer dan waard, schoot er door
mijn gedachte. Vele lezers gaven blijk van waardering voor ons prachtig in
kleur uitgevoerd blad, verfraaid met een legio aan kleurenfoto’s.
Maar………. dat maakt nu niets meer uit. Daar helpt geen lieve moeder
meer aan. Een behoorlijke tegenvaller dus, voor mij en voor OBIS!
Wel heb ik voor elkaar gekregen dat het novembernummer nog in kleur en
voor dezelfde oude prijs afgedrukt zou worden.

Het enige wat toen nog voor mij overbleef was in overleg treden met het
OBIS bestuur, met de vraag: “Wat mag het clubblad kosten”?
Het bestuur heeft mij, ook met pijn in het hart verteld, dat het in kleur
afdrukken van de clubbladen de vereniging veel te veel geld gaat kosten en
het afdrukken in zwart de enige optie zal zijn.

Toch is deze tegenvaller niet het einde van het clubbladtijdperk.
Nee, ik ga gewoon als vanouds door, maar dan in zwarte uitvoering.
Hopelijk kunt U daar ook vrede mee hebben?
Als dit het geval is, hoop ik, dat ik al uw mooie hoogtepunten op het
biljartgebied toegestuurd zal krijgen middels een brief, via e-mail of
diskette. Het is mij om het even!
Ik zie Uw bijdrage graag tegemoet en ben in volle verwachting!
DOEN HÉ!
Met redactionele en verdrietige groeten,……. Snik!

George Jacet. Inlevermogelijkheden:
 Adres: Willemshoeve 1

1906 CZ Limmen Tel: 072-5053603
 Mailadres: jacetwillemshoeve@hetnet.nl
 De gele kopijbak in de hal van ons

clubgebouw.

Kopij kunt U tot uiterlijk WOENSDAG 9 MAART inleveren!
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Waarom Heemskerkers ezels
worden genoemd…….

De ezel is nauw verbonden
met Heemskerk. Maar
waarom juist dit lastdier? De
verklaring daarvoor moeten
we zoeken in het agrarische
verleden van het dorp. Zo`n

honderd jaar geleden telde
Heemskerk veel tuinders. Zij

brachten hun producten zelf naar Haarlem,
Amsterdam en Zaanstreek om ze daar uit te venten. Velen gingen ook naar
Beverwijk om aan de Meerkade hun assortiment aan te vullen of te vermarkten. De
groenten werden vanuit Heemskerk meegevoerd met een draagmand op de rug
(ook wel kriel genoemd) of aan weerszijden in manden gedragen door een evenaar
(juk) over de schouders. Wie zich dat kon permitteren vervoerde de waar met een
handkar. Ook werd gebruik gemaakt van trekhonden. Voor de aanschaf van paard
en kar hadden de meesten eenvoudig het geld niet. Wie er financieel wat beter voor
stond, kocht een ezel. Zoiets betekende een hele vooruitgang: de ezel, een
betrouwbaar en sterk dier, kon de kar trekken over de vooral ’s winters moeilijk
begaanbare wegen. Als we de Beverwijkers moeten geloven kwamen in vroeger
tijden alle Heemskerkers met een ezel naar de marktstad. Maar cijfers van
landbouwtellingen wijzen anders uit; in 1870 waren er in het dorp maar twee ezels,
in 1880 vijf en in 1895 nog altijd maar dertig. Niettemin werden de Heemskerkers

weldra spottend als “ezels “aangeduid.

Bovenstaand artikel is
overgenomen uit het
blad Heemskring en
geplaatst met
toestemming van
auteur Piet
Diemeer.
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Sportvrienden,

Indien U dit clubblad ontvangt heb ik ongeveer een half jaar geleden
het bestuur aangeboden het archief van onze vereniging op te zetten.
Omdat het mij stoorde dat alle stukken zoals: clubbladen, Entree’s,
krantenverslagen, informatie oprichting biljartvereniging OBIS, huur
Magneet-gebouw in de Ten Katestraat, huur gebouw Willem van
Velsenstraat 41-b, aankoop gebouw en garage Willem van
Velsenstraat 21-d en later huur gebouw Kerkweg, in vele handen
verkeerden.
En natuurlijk niet te vergeten de vele jubilea’s, die wij in de loop der
jaren hebben gevierd ( voorbereidingen, verslagen en foto’s).
Met andere woorden alles wat met biljartvereniging OBIS te maken
heeft wordt op dit moment in kaart gebracht.
U zult begrijpen dat dit een tijdrovende (hobby) klus is. Maar het is
prachtig om het te doen en uiteraard heb ik de tijd ervoor.
Hoe ik op dit idee gekomen ben? Dat zal ik U vertellen. Enige
maanden geleden ben ik in contact gekomen met de archivaris van
voetbalvereniging De Kennemers te Beverwijk. Hij vertelde mij dat
een oud speler van de club was overleden. Later nam hij contact op
met zijn vrouw en vroeg of er nog materiaal aanwezig was van de
voetbalclub.
“Och”, zei die vrouw, “ had U maar eerder gebeld, ik heb namelijk
alles weggedaan”. Ja, en daar zit je dan, een hoop historie van de
club was verdwenen.
Om dat bij OBIS te voorkomen heb ik het plan opgevat het archief
op te zetten. Over negen jaar bestaat OBIS 50 jaar en wat is niet
makkelijker voor de toekomstige bestuurders als het archief dan kant
en klaar voor het grijpen is. Ook uw hulp is welkom. Wanneer U nog
iets heeft laat het dan weten. Is het privé-eigendom ? Niet erg, U
krijgt alles weer terug.

Schroom niet en blijf KALM en bel of breng het naar PALM
Achivaris: Henk Palm. Mozartstraat 86-A , telefoon: 0251-242848



Clubblad eind januari 2005

Pagina 7



Clubblad eind januari 2005

Pagina 8

Vincent Veldt winnaar
Knock – Out Toernooi 2004

In een zeer spannende slot partij wist Vincent
de laatste partij tegen Sjaak Reuzenaar ( Sjaak
moest er nog maar 3 ) om te zetten in winst. (
11 beurten ) Met een slotserie van 51 kwam de “ Joop Schouws
Memorial “ bokaal bij diegene die er de meeste aanspraak op
maakte. Met een algemeen toernooi gemiddelde van 16.37 moy. wist
hij al zijn tegenstanders aan zijn zegekar te binden. Door een simpele
start ( zijn eerste tegenstander was ziek ) en daarna twee partijen in
12 beurten uit te maken tegen resp. Piet Karsten en Jan Sinnige
moest hij in de vierde partij tegen Marcel Smit aantreden. Vincent
was gewaarschuwd, want Marcel had de winnaar van vorig jaar (
Jeroen Beentjes ) met een partij van 6 beurten en een moy. van 9.17
aan de kant gezet. Maar ook deze partij werd op een hele mooie
wijze in 9 beurten omgezet in winst. De opbouw van de kaderserie is
voor vincent gesneden koek. Hij biljart met een mooie stijl en kan
daarom waarschijnlijk, de meest moeilijke ballen op een eenvoudige
wijze ( althans zo lijkt het ) maken. Het is een genot om naar zijn
spel te kijken.

Bij de prijsuitreiking zei Hennie Schouws dus terecht “ wat kan hij
mooi biljarten hé “ En ik denk dat iedereen het met haar eens was.
Ook benadrukte zij in haar dankwoord nog maar eens dat het fijn
was dat op deze manier Joop nogmaals herdacht werd en het voor
haar een mooie gelegenheid was om op deze wijze nog eens bij de
vereniging, waar Joop zoveel jaren als secretaris heeft meegedraaid,
terug te komen. Zij liet in haar dankwoord blijken dat zij ook dit jaar
weer een paar opmerkelijke dingen heeft gezien van de deelnemers
rond de biljarttafel en beloonde deze met een kleine attentie. Dat dit
gewaardeerd werd blijkt wel uit de vele kusjes die tijdens het uitreiken
werden uitgedeeld.
De laatste deelnemer die naar voren werd geroepen was de vorige
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organisator van het Knock-out toernooi, die het tenslotte toch maar
eventjes 15 jaar voor zijn rekening had genomen om op een
geweldige wijze altijd maar weer dit toernooi te organiseren. Hij
werd op gepaste wijze bedankt voor het vele werk wat hij al die jaren
heeft gedaan. Gerard wenste zijn opvolger veel succes en nam, hoe
kan het ook anders, met een ferme kus het bedankje van Hennie in
ontvangst.
Vincent werd daarna door de organisator gefeliciteerd met het
behalen van de trofee en deze liet dat gepaard gaan met een horloge
wat door TPG Post beschikbaar was gesteld voor de winnaar. Ook de
prijzen tafel was goed voorzien van allerlei lekkere dingen. De
taarten werden weer gesponsord door onze voorzitter en de letters
waren van een zeer hoog Bruins gehalte, waardoor ook deze sponsor
niet geheim bleef. De verpakte fles was door Hennie meegenomen,
omdat zij waarschijnlijk dacht dat de spelers dorst zouden krijgen.
De speler die de grootste taart wilde, kreeg nog eventjes zijn zin,
waardoor hij op ludieke wijze de pepernoten door de biljartzaal liet
rond gaan. Maar die werden weer door de aanwezige kinderen in
dank aanvaart. De familie Sinkeldam was weer voor een week onder
de pannen.
Aan het einde van het 16e Knock-out toernooi werd Hennie nog
eventjes bedankt door de wedstrijdleider en ook die kreeg bij het
overhandigen van de bloemen een paar kusjes waar ( zo hoorde ik in
de zaal ) menigeen jaloers op was.
Daarna kreeg onze welbekende hoofdwedstrijdleider nog even het
woord om de uitslag van onze “Toto” bekend te maken. Hij
vermeldde heel fijntjes dat er 1 formulier was ingeleverd ( van de 67
) waar slechts een goed geraden uitslag op was ingevuld. ( Hé Henk )
Het was voor mij ( organisator ) erg gelukkig dat er maar één
formulier met 10 goed ingevulde uitslagen was ingeleverd.
Namens de spelers werd ( Piet v/d Meij ) de organisatie bedankt
voor het werk en hij liet dat samen gaan met de welbekende Whisky
die door mij in dank in ontvangst werd genomen. Ook de dames van
de catering werden door Piet voorzien van een lekker wijntje, en
bedankt voor de lekkere hapjes.
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Ook kregen zij van de organisatie een doosje met lekkernij wat was
samen gesteld door de overbekende bakker.
De afsluiting van het 16 Knock – out Toernooi werd door de
voorzitter gedaan en hij bedankte alle aanwezigen voor hun komst en
vroeg of zij nog een laatste afzakkertje wilde nemen en wenste hun
daar bij veel gezelligheid toe en daarna een goede thuis vaart.

Nog even een paar wetenswaardigheden;
In het hele toernooi zijn 7415 carambals gemaakt in
1284 beurten in 64 partijen. Dat is een toernooi
gemiddelde van 5.77 moy. Er zijn maar 2 remise
partijen gespeeld en bij de partij van Jos Limmen
tegen Piet Snijders moest er maar liefst 7 keer
worden afgestoten voordat er een winnaar bekend
werd. Kortste partij 6 beurten. Marcel Smit – Jeroen
Beentjes.

De wedstrijdleider.

Winnaar
Vincent
Veldt
ontvangt
van Hennie
Schouws de
eerste prijs.
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.

Hennie aan
het woord,
met een
toeziende
blik op de
achtergrond
van
organisator
Jos
Scheffer.

Onder:
De eerste en tweede plaats, Vincent Veldt en Sjaak Reuzenaar,
feliciteren elkaar met het behaalde resultaat.
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Denkend aan het Knock-Out toernooi om de
Joop Schouws Memorial Bokaal 2004

Denkend aan Joop en OBIS.
De voorrondes op Dinsdagavond samen met Hennie
De finale op Zondag met familie en vrienden
Dan zie ik vele taferelen
Als een flits door mijn gedachten gaan
Vele spannende en komische biljartmomenten
Die in vriendschap zijn ontstaan
En in warme herinnering verzonken
Waarmee wij ontvangen worden
OBIS is een vereniging
Die warmte uitstraalt
En als een warme deken om je heen valt
De strijd om het stoten van de ballen wit en rood
Werd dit jaar gewonnen door Vincent Veldt
De Knock-Out winnaar van 2004
Gefeliciteerd Vincent met de Bokaal
Van Joop mijn vriend.

Ans Groen



Clubblad eind januari 2005

Pagina 13

Was ik maar een biljartkeu…..
Op een zeer gezellige klaverjasavond op 27 november heb ik het
volgende opgevangen:
Twee dames van twee zeer gerenomeerde OBIS leden waren in een
geanimeerd gesprek elkaar aan het vertellen hoe mooi het OBIS-
gebouw was er hoe trots de leden van de biljartvereniging konden
zijn op hun verenigingsgebouw.

Toch vertelde de ene dame tegen de andere: “Ik heb vroeger toen hij
altijd maar weer naar OBIS ging, de vereniging wel eens vervloekt”.
Wij hadden toen nog jonge kinderen, en dat vergde veel vrije tijd van
ons samen.
De schaarse tijd die we toen hadden om samen te zijn, ging hij liever
biljarten.
Er waren toen wel eens van die dagen dat ik wel eens bij mijn eigen
dacht; was ik maar een biljartkeu, dan werd ik puur wat meer
gestreeld dan dat nu gebeurd.

Jos Scheffer.

Zoek het koppelwoord:
Rond ------------------------------------------------------- schema
Kleur-------------------------------------------------------- handel
Melk ---------------------------------------------------------- koek
Klein------------------------------------------------------------ hal
Kaars ---------------------------------------------------------- som
Los ------------------------------------------------------------ nood
Aan -------------------------------------------------------------slot
Ka ------------------------------------------------------------- open
Lucht ---------------------------------------------------------- mes
Zeil-----------------------------------------------------------peren.
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Convocatie

Heemskerk,

maart 2005

Aan:

leden van de vereniging

Onderwerp:

de ledenvergadering

van wo. 9 maart 2005

Geachte leden,

Op woensdag 9 maart aanstaande houden wij de

ledenvergadering.

De biljartzaal is hiervoor gereserveerd.

We beginnen om 20.00 uur. Om ong. 21.30 uur is er

gelegenheid voor het nuttigen van een drankje. Het einde

van de avond zal zo tussen 22.30 en 11.00 uur zijn.

De biljartzaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt tussen 19.30

en 20.00 uur koffie drinken, zodat we precies om 20.00 uur

met de vergadering kunnen beginnen.

De agenda met de stukken krijgt U vroegtijdig uitgereikt.

Hoogachtend,

Anne Jager, secretaris
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OBIS/MAGNEET - geschiedenis door Gerard
van Stenis, voorzitter van het district Alkmaar

Een vraag gesteld door één van de vele leden van B.V. OBIS of ik
misschien wat zou willen schrijven over de geschiedenis en de
oprichting van de vereniging.
Als ik daar tijd voor heb zal ik dat proberen te doen.
Maar van de oprichting BV OBIS heb ik zelf weinig te doen gehad.
Dat kwam weer uit een andere hoek dat zal duidelijk worden verder
in de geschied schrijving.
Wel hoe is het allemaal begonnen als je met een mede oprichting van
een vereniging betrokken bent.
Ons gezin , vader moeder zus en ik , kwamen van uit den Helder in
Beverwijk wonen omdat mijn vader bij de toen Hoogovens (nu
Corus) was gaan werken.
Beverwijk had een geheel nieuwe wijk , die later bleek Oosterwijk
heette, gebouwd die nog zandpaden had om bij de nieuwe woning te
komen. De Waalstraat en wat zijstraten waren er gebouwd verder
stond er nog niets. Maar de bouw ging in mijn ogen toch heel snel er
kwamen noodwinkels en een noodschool en er kwam steeds meer
jeugd in de wijk wonen. Je speelt met elkaar en men kreeg vrienden
waar je steeds mee speelde. Opeens en dat zal zo groeien heb je zoals
we dat noemen een vriend. Zo was mijn vriend P.Hollenberg en
samen hebben we Beverwijk en de omliggende gemeentes verkend
want ja je was beiden onbekend in deze omgeving. Samen met de
brommers op vakantie naar het mooie Limburg en zelfs een rondje
IJselmeer en overnachten bij een tante in de buurt van Emmeloord.
Brommers, dan ben je zestien wat betekend dat je naar het café
mocht. Wij naar café halfweg wat lag op de weg van Beverwijk naar
Uitgeest. Geen mens daar aanwezig de uitbaatster keek al vreemd en
wij bestelden zo stoer als we toen waren een pils.
Daar stond in onze ogen een knoert van een biljarttafel en er lagen al
ballen op. Wij keken elkaar aan en vroegen of we dat spelletje ook
eens mochten spelen.
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Zij kwam direct met de vraag hebben jullie dat wel eerder gespeeld.
Nee was ons antwoord dat zou de eerste keer worden, zo eerlijk
waren we wel. En wat denk je het was geen probleem er werd zelfs
uitgelegd en voor gedaan hoe je die stok moest vasthouden en dat je
af en toe krijt moest gebruiken. Verder zocht je het maar uit als er
maar niet gek gedaan werd. Piet en ik zijn daar toen een paar keer
geweest om het spelletje te leren. Maar wijzer werden we niet want
er was niemand die je vertelde dat moet zo. In Heemskerk, tegenover
waar de Peugot garage Poelenburg was gevestigd, was ook een café
waar we wel kwamen om voor ons doen te biljarten. Daar kwam ook
regelmatig wat veel later bleek Joop schouws . Ja zeker Joop
schouws want gezichten onthouden daar waren we beiden goed in.
Piet zei op een gegeven moment dat er in Heemskerk een soos is
waar ze zaterdags avond het e.e.a.organiseren voor de jeugd. Het
gebouw, wat gevestigd was aan de ten Katestraat heette heel
toepasselijk de Magneet , werd verder verkend door ons want er
waren enkele zaaltjes.
In de grote zaal aangekomen bleek al snel dat wij de jongste waren er
werd zoals dat toen was rock en roll en de twist gedanst. Wij hadden
andere interesses en besloten om het pand te verlaten. Maar in hal
hing een A4 met daarop geschreven dat iemand van plan was bij
voldoende belangstelling een jeugdbiljartvereniging op te starten.
Dat zou vrijdag 27 April 1962 gebeuren. Wij de bewuste vrijdag er
heen en nog wat jongens waren aanwezig onder andere Banc
Koelman - Piet Hollenberg - Gerard v.Stenis - Ton Zonnenberg - Jos
Numan, Theo van Rijn - Jaap Klingeler - Jan Lugtig - Ariën Arts. De
meneer heette ons welkom en stelde zich voor als Jaap Bregman. Hij
legde uit wat de bedoeling was en vertelde zijn levensloop. Kwam uit
Burgerbrug waar hij jaren heeft gewoond en woont nu in Heemskerk
boven de supermarkt in de Bachstraat en kon aardig biljarten zei hij
heel bescheiden. Hij wil proberen om in Heemskerk een
jeugdbiljartvereniging van de grond te krijgen en met de aanwezige
jongens zou dat kunnen lukken. Wij kregen het gevoel dat hij is heel
enthousiast was en hij probeerde de aanwezige jongens warm te
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Het eerste clubgebouw de Magneet met links Gerard van Stenis.

krijgen voor zijn plan. De meisjes waren toen nog niet in beeld. Er
werd door hem persoonlijk aan ons gevraagd hoe we er achter waren
gekomen dat dit hedenavond was en of we wel eens gebiljart
hadden? Na ieder aangehoord te hebben ging hij zijn verhaal houden
wat biljarten inhield. Hij had zich goed voorbereid en wist precies
wat hij ons moest vertellen. Eerst werd een stukje geschiedenis over
het ontstaan van het biljarten verteld. De tafel zelf daar wist hij b.v.
te vertellen waar ze leiplaat vandaan halen. Eindelijk kwam ter
sprake waar we voor gekomen waren: “de hulpmiddelen”. De stok
die eerder genoemd is geweest, heet zoals hij zei KEU en dat blauwe
doppie heet pomerans en krijtje was duidelijk voor ons. O ja er stond
ook nog een tafelbiljart. Hierop werd ons de beginselen van het
biljarten bijgebracht. Hoe je die stok sorry Keu moest vasthouden en
wat heel belangrijk was richten want ja je moest toch de eerste bal
raken. Of je nu eerst de rode of de witte bal raakte dat hing van het
stootbeeld af. Maar je mocht niet met de rode stoten dat stond zowat
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Van links naar rechts:
Ed Lugtig, Ruud Hooglander, Jaap Bregman, Jan Klinkenberg,

Gert Jan Bezemer en John van Duivenvoorde.

gelijk aan heilig schennis. Wel lukte het iedereen om de eerste bal te
raken want de tafel was gelukkig nog niet zo erg groot. Hoorde je bij
het afstoten een gek geluid en de bal deed dingen die je niet wilde
dan heette dat een kets en moest je regelmatig krijten werd verteld. Je
hoeft niet te wachten met krijten dat mochten we regelmatig doen en
het liefst niet boven de tafel. Je kan ook krijten naast de tafel want
dan vallen de stukjes en het stof tijdens het krijten niet boven op de
tafel maar er naast. Zo zie je nu nog regelmatig dat niet iedereen te
maken heeft gehad met de wijze lessen die je eerst zijn bijgebracht.
Zo dat was de eerste avond, want om 22.00 moest iedereen naar huis
allemaal prettig weekend en ik zie jullie hopelijk volgende week
weer zij, Jaap Bregman. Thuis gekomen en heel enthousiast verteld
wat je deze avond gedaan had. Wel je wil niet weten wat mijn vader
daar van dacht. Wat in kroeg geweest - te jong - wil niet hebben - bla
bla enzovoort. Duidelijk gemaakt hoe een en ander zat en toen had
hij er weer vrede mee. De week daarop was iedereen er weer en
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enkele nieuwe personen. Zo zijn we enkele weken bezig geweest en
de groep begon ook te groeien. Als ik het goed heb hebben we zelfs
een ledenstop moeten in voeren. Ledenstop!. we waren nog niet eens
een vereniging maar daar kwam snel verandering in en het bleek dat
er een vaste kern gevormd was die steeds aanwezig waren op de
avond. De leider vond het tijd dat we een echte jeugdvereniging
moesten gaan worden met een naam en een embleem. We werden
verzocht op 1 Juli 1962 naar Wijk aan Zee te komen en verzamelen
op het strand. Daar zullen we horen wat de bedoeling is van die
bijeenkomst. De bewuste zondag in de regen naar Wijk aan Zee en
op het strand aangekomen schuilen en het eerste beste paviljoen
induiken welke toen BOU SAADA heette. Of dat nu nog zo is zou ik
niet weten maar als het wel zo is dan kunnen jullie gaan kijken waar
het toen allemaal gebeurde. Allen waren aanwezig en daar vertelde
Bregman wat nu de bedoeling is van deze bijeenkomst. We zijn nu al
een tijd bezig met deze sport en als jullie het goed vinden gaan we
heden morgen daar een officieel tintje aan geven. We moesten een
naam bedenken en we zouden ons gaan aansluiten bij de KNBB. Een
naam daar waren we zo uit met zijn allen want het gebouw waar we
spelen heet de Magneet dus de vereniging die opgericht wordt moet
ook zo heten.
Dan, zo ging Bregman verder, sluiten we ons aan bij de KNBB.
Wijsneuzen heb je overal tussen zitten en zo ook in onze groep.
Natuurlijk werd direct gevraagd wat betekent de KNBB? Waarop
verteld werd dat het de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heet.
Het is ook de enige bond, zoals verteld werd, dat je op elk niveau de
kans kon lopen om Nederlands kampioen te worden. Geen enkele
andere bond heeft dat! Nee, ook niet bij voetballen. Nou dat zal wel?
De meesten waren daar niet van op de hoogte. Maar goed in Wijk
aan Zee kreeg dus officieel de jeugdbiljart vereniging zijn beslag en
niet in Heemskerk. Er moest ook een bestuur komen een voorzitter -
secretaris - penningmeester en een wedstrijdleider. Wie de eerste
bestuursleden waren dat weet ik niet meer, ja het is ook zo lang
geleden maar ik ben er van overtuigd dat Bregman dit nog wel
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ergens heeft staan. Ja hoor Jaap Bregman wist het nog even graven in
de archieven en je weet niet wat je hoort maar hij wist het.

de 1e Voorzitter : Ariën Arts
Penningmeester :J.Bregman want dat wilde hij nog niet aan

ons overlaten. Hij had daar goede reden voor!
De 1e Secretaris : Jan lugtig
De 1e Wedstrijdleider : Theo van Rijn

De vrijwilligers zaten nu in een bestuur en ze wisten niet precies wat
of de functies inhielden. Bregman vertelde aan de leden wat de
functies die men ging bekleden inhield. De voorzitter was de
praatpaal van de vereniging De secretaris onderhield de schriftelijke
contacten op elk gebied.
De wedstrijdleider moest er voor zorgen dat de competitie goed
verliep. De penningmeester, dat wilde we ook wel weten, zou er voor
zorgen als er iets betaald moest worden hij dat zal doen. Ja zonder
centen kon een vereniging niet bestaan dus de contributie werd ook
vastgesteld wat het per week moest kosten. De hoogte hiervan werd
vastgesteld op F 0,50 dat zou nu 0,23 eurocent zijn. Het bleef maar
regenen en echt het was triest buiten. Maar de vereniging kreeg zijn
beslag alleen nog zonder verenigingsembleem. Wel dat was niet
moeilijk het gebouw heette de Magneet dus kwam het voorstel een
magneet met gekruiste keus ballen en een krijtje.
Zie in de biljartzaal, want daar hangt in groot formaat getekend hoe
het was. Er was alleen geen geld om de embleems echt te laten
maken, dus werd dat getekend en geplastifiseerd zodat het toch op je
trui kon worden bevestigd. Bregman zei dat alles nu wel op poten
was gezet en hij was verheugd dat het zo verlopen was en zal nu de
papieren in orde maken en binnen afzienbare tijd zijn we lid van de
KNBB en misschien wel een van de eerste jeugdverenigingen van
Nederland.
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Op de voorgrond van links naar rechts:
Erik Hulshof, Jaap Bregman, Chris Kramer, Jan Aay, Herman

Foeken en Piet Liefting.
Achter Jaap Bregman met bril,

de eerste penningmeester van OBIS G.J. Boon

Later bleek dat we de derde jeugdvereniging waren. Er was ook in Haarlem
een jeugdvereniging Brederode die helaas al lang ter ziele is De zomer
maanden, zo was afgesproken, lagen we stil en in september zullen we
weer bij elkaar komen om ons verder te bekwamen. September komen we
daar en was het tafelbiljart verdwenen. Er stond een grotere tafel en 180x90
met verwarming.
De verwarming was een straalkachel met daarop een zinken plaat en die
verwarmde de tafel. Bregman vertelde ons dat deze tafel van zijn vader was
en dat deze bij hun in burgerbrug op zolder heeft gestaan. Hij heeft op deze
tafel ook leren biljarten en hij vond het heel bijzonder dat deze biljarttafel
nu een plekje heeft gevonden in Heemskerk waar hij de jeugd kan
onderwijzen in zijn mooie biljartsport.
Voor ons een hele verandering de ballen veel groter en alles liep in ene
anders. Maar dat lag aan ons. Even wennen aan dat andere formaat. Het
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ging heel goed met de Magneet want we waren al heel snel bekend in het
land. De jeugdconsul van de KNBB de Hr.J.v.Beem uit Haarlem wist ons
ook snel te vinden.
De Magneet werd door hem vele malen uitgenodigd om aan toernooien
mee te doen wat de boedoeling had om het jeugdbiljarten te promoten.
Want in het land waren er nog niet veel jeugdverenigingen en v.Beem is de
grote promotor geweest van de KNBB om het jeugdbiljarten van de grond
te krijgen.
Zo zit Bregman ook in elkaar hij is de grote promotor in Heemskerk
geweest.
Thuis werd alles in de gaten gehouden hoe of dat biljarten zou verlopen. Pa
ging af en toe mee kijken en mee naar finales als er iemand geplaatst was.
Raakte ook in gesprek met Bregman en werd steeds enthousiaster. Begon
het leuk te vinden en zei:”Als de jeugd nu ouder wordt hoe gaat het dan?”
Dan zal t.z.t. een senioren vereniging opgericht moeten worden. Nou dat
t.z.t. duurde niet zo lang want twee jaar na de officiële oprichting van de
Magneet werd het huidige OBIS opgericht

Van links naar rechts:
Burgemeester H. Nielen, Cees Kramer, Piet Liefting,Eric Hulshof,

Herman Foeken, Jaap Bregman en Jan Aay.

Het was ook wel nodig want verschillende jeugdleden waren al 21
jaar. Je mocht voor de jeugd uit blijven komen met dispensatie tot
deze leeftijd. Dus na de oprichting van OBIS gingen toch aardig wat
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leden naar deze vereniging. Die leegloop was zo weer opgevuld want
de Magneet had in de jaren toch een behoorlijke naams bekendheid
opgebouwd in Heemskerk. We hadden een ledenstop want het zaaltje
waar we speelden was niet erg groot. Als je daar met tien leden
binnen bent was het behoorlijk vol. Zo een heel verhaal geput uit
mijn geheugen. Ik zal best wat namen vergeten zijn en waren niet
meer naar voren te halen. Maar wat geeft dat! Bregman zal dit wel
ergens hebben staan dus bij hem te raden gaan voor de namen van de
allereerste jeugdleden van JBV de MAGNEET.
Wat ooit begonnen is op een regenachtige zondagmorgen is
uitgegroeid tot wel een heel zonnige vereniging.
Bedankt Jaap Bregman je weet wat je hebt veroorzaakt in Heemskerk
en je naam zal voor altijd door de biljartwereld gonzen.
Zo zie je maar wat er gebeuren kan in 1961 met een A-4tje in een
hal!

Van links naar rechts:
Anton Brink, Jan van Stenis en geheel rechts is niet bekend!
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Nol v.d. Schilden (midden) geeft uitleg over het kaderspel. Links
ziet U Burgemeester Nielen en rechts de eerste voorzitter van
OBIS de heer J. v. Stenis.

Groetend,
Gerard van Stenis.
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Kaderperikelen OBIS-Hypotheekvisie Heemskerk

Een nieuw clubblad, dus weer tijd voor een nieuwe kaderteam update.
Als eerste even een misverstand uit de wereld helpen. Er blijven komend seizoen 2
kaderteams actief voor OBIS, er komt dus geen “fusie” tussen de 2 huidige teams.
Het is wel heel even ter sprake geweest, maar al direct na het eerste overleg is het
afgeblazen. Consequenties voor ons eigen team: geen. Er zal met het oog op
komend seizoen nog wel één persoon worden toegevoegd, maar dat is dan ook de
enige wijziging die aanstaande is. Zoals wellicht bekend moet een kaderteam
volgend seizoen met 4 i.p.v. 3 man uitkomen. Dat heeft een aantal voordelen: 2x2
partijen, dus geen lege tafel in de eerste ronde. Ook is er altijd een mannetje extra
over om te helpen met tellen/schrijven. Ook voor de competitie is het interessant,
want er zullen meer remises voorkomen en de kopmannen worden iets minder
beslissend aangezien er nog 3 partijen volgen. En natuurlijk ook voordeel voor de
kastelein, want die heeft weer een extra klant (of eigenlijk 2 dus).

Maar goed, de laatste tijd is het wat minder goed gegaan voor ons team.
Wisselvalligheid troef! Nederlagen tegen Beemsterkaas, De Vries 2 en Toppoint
afgewisseld met klinkende overwinningen tegen aartsrivaal Velsen en ook op de
eigen clubgenoten. Tegen Velsen bracht Frank de eerste punten binnen door in 9
beurten Dick Pruis te verslaan. Vervolgens verloor Vincent maar won ikzelf van
Chris Nobels in eveneens 9 beurten. Van Velsen winnen is altijd leuk, kopman
Nobels verslaan is dan ook een hele fijne hobby van me geworden. Tussendoor
moet ook de fraaie partij van Frank tegen Toppoint genoemd worden. 110 in 6
beurten, resulterend in een moyenne van 18,33 is een hele mooie prestatie!
En dan de eerste wedstrijd van de 2e helft. We schrijven 3 januari 2005, OBIS-
OBIS. Er was gezellig veel publiek opgekomen voor de derby. Joop wint kinderlijk
eenvoudig van Jaap Ripke in 12 beurten. Jaap komt niet verder dan 38 caramboles,
moyenne 3,16….dat was 30 jaar geleden voor hem ook al haalbaar denk ik. In de
2e partij liet Marcel Versluis geen twijfel bestaan over wie momenteel de beste 2e

man van OBIS is, in 5 beurten verloor Vincent dan ook. Een mooie partij van
Marcel, wat minder mooi voor ons dus. Tegelijkertijd waren de kopmannen aan de
beurt. Nog nooit eerder speelden Pieter en ik tegen elkaar, dus dat beloofde nog
wat. Tot mijn eigen verbazing kwam Piet geen moment op het niveau wat hij kan
halen en werd het een eenzijdige partij. Al na 5 beurten stond de 250-104 op het
bord en waren wij een zeer prettige overwinning rijker. Ongeacht wat de volgorde
op de ranglijst aan het eind zal zijn, de 2 overwinningen in de onderlinge
confrontaties pakt niemand ons meer af!
10 januari zijn we nog naar Hoorn geweest voor de wedstrijd tegen De Vries 1, de
vuurdoop voor John in dit seizoen. Hij verloor wel (prutser) maar gelukkig had
Vincent een goede dag. Winst in 6 beurten op Wouter Heida betekende zijn beste
partij dit seizoen (31,66). Vervolgens stond ik binnen no-time met ruim140
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caramboles achter…. Toch niet willen opgeven en de inhaalrace werd ingezet.
Wim Ooteman maakte zich nogal druk over van alles en nog wat en was mentaal
geknakt. De achterstand werd weggepoetst en de punten gingen evengoed weer
mee naar Heemserk!!
Persoonlijk tussenstandje:

Naam Part. Car Brt Moy H.S. Winst Gelijk Verl. p.pnt

Jeroen 57/2 16 3238 134 24,16 123 10 0 6 20

Vincent 38/2 13 1774 121 14,66 93 4 2 7 10

Joop 38/2 8 884 95 9,31 70 3 1 4 7

Frank 38/2 13 1194 152 7,86 57 7 0 6 14

John 38/2 1 64 15 4,27 20 0 0 1 0

Jeroen Beentjes
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Een verslag van de Nationale
kadercompetitie
door Jan de Wildt

Hierbij een klein overzicht van de gespeelde
partijen over de afgelopen maanden.
Na een heel moeizaam begin van de competitie,
werd er een hele sterke eindsprint ingezet. De laatste zes wedstrijden
werden in winst omgezet. Hoogtepunten zijn er zeker te melden. Een
bijzonder moment was ongetwijfeld dat Marcel Versluis zijn partij tegen
Musketiers/Vroom in één beurt uit wist te maken. Grote klasse Marcel. Je
komt eraan en gaat mij verdringen om 1e luitenant te worden van de
kopman.
Chieltje weet wat ik hiermee bedoel.
En dan onze Chiel. Ik ben blij je weer terug te zien in de biljartarena, je
bent weer een lust voor het oog. Één ding heb ik me voorgenomen. Als ik
ooit eens een schouderoperatie moet ondergaan aan mijn linkerschouder,
dan zal ik zeggen tegen de chirurg voordat hij mij in narcose brengt: “Zeg
brave borst, opereer mij alsjeblieft aan mijn rechter schouder.” Als hij mij
om opheldering vraagt dan zal ik antwoorden dat dit alleen weggelegd is
voor ingewijden.
Mijn lieve God, na je schouderoperatie masseer en pikeer je nog beter als in
je gloriejaren. In plaats van binnendoor masseren ga je regelmatig
buitenom.
Ga lekker door om regelmatig de arbiter voor z’n poten te lopen, die moeite
heeft om jouw tempo bij te houden. We genieten ervan om dit te
aanschouwen. De arbiter van Akiet, Krommenie heeft er nog steeds
hoofdpijn van.
En dan onze Jacob. Jaap heeft ook een stuk of wat goede partijen op zijn
naam staan. Wat te denken van zijn drie beurtenpartij tegen I.C.
Loonservice met een hoogste serie van 76. Later weer een hele knappe
partij in 6 beurten tegen Kitseroo/Automaten. Tegen kaderteam 70 Haarlem
ga je uit in 8 beurten met een hoogste serie van 61. Uit tegen de
Onderneming maak je de partij uit met een slotserie van 70! Het aantal
beurten ben ik vergeten. Dat zal te maken hebben omdat heel den Ilp in
kerstsferen was. Het was schitterend omdat te zien.
Marcel Versluis weet er alles van. Hij was de chauffeur naar deze
uitwedstrijd. Na een hele lange tijd achter een touring-car te hebben gestaan
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vol met toeristen besloot hij de meute maar in te halen. De coach zei tegen
Marcel: “Kijk uit joh”! waarop Marcel zei: “Ik ga af op de lichten van de
tegenliggers”. Het was weer schitterend en vermeldenswaardig, dat alle drie
mijn jongens voorkomen op de lijst van de kortste beurten.

Marcel Musketiers/Vroom 1 beurt H.S. 130
Chiel de Onderneming 2 beurten H.S. 264
Jaap I.C. Loonservice 3 beurten H.S. 76

Samenvattend kan ik stellen dat ik heel trots ben op mijn jongens. De sfeer
is uitstekend en dat belooft nog heel wat voor de tweede helft van de
competitie. Plaatsing bij de eerste vier voor het spelen van play-offs
behoort duidelijk tot de mogelijkheden.
Verder wens ik het andere OBIS kaderteam ook heel veel succes in de
tweede helft van de competitie.
Het zal leuk zijn als we ons allebei weten te plaatsen.

Hartelijke groeten aan iedereen.
Teamleider B.B. OBIS Heemskerk
J. de. W.

Mag ik mij even voorstellen

Ik ben dus Marcel Versluis, ik ben 33 jaar en zo
lang woon ik ook in Heemskerk. Ik heb al eens
eerder gebiljart bij OBIS of de Magneet eigenlijk
dat was in 1987. Als klein ventje was ik toen
begonnen aan die ouwe lullen sport (dat zei en
dacht ik altijd), maar ik had nooit verwacht en
gedacht dat ik het zo'n schitterend spelletje zou
vinden....ik speelde in ‘t begin een moyenne van

0,70 en nog geen 3 jaar later speelde ik met bijna 70,0 moyenne daarom
vond ik het ook juist zo leuk denk, ik kreeg toen ook een paar jaar les van
de bondstrainers Tony Schrauwen en Gerard Klinkert. Ik heb trouwens wel
een prachtige tijd gehad toen met de jeugd, de wedstrijdjes met ‘t A-team
en de clubavonden met onze jeugdleiders Heinz Wehrmann (helaas al
overleden) en natuurlijk Jan vd Waart het was altijd feest...maar helaas ik
moest in 1992 in militaire dienst en toen ben ik er meteen maar helemaal
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maar mee gestopt, ik had er ook helemaal geen zin meer in. Maar ja zo zie
je maar weer ik werd toevallig gevraagd of ik geen zin had om bij OBIS
mee te doen aan het welbekende 3 banden toernooitje, en dat leek me wel
leuk en zo ben ik er toch weer helemaal ingerold (wat niet de bedoeling
was) maar ik ben en blijf een vreselijke liefhebber van ‘t spelletje. Ik ben nu
zelfs weer actief in een kaderteam met Pietje Adrichem, Jaap Ripke en Jan
de Wildt, wat weer hardstikke leuk en gezellig is en we presteren ook goed
dus dat komt allemaal wel weer goed en wat m'n moyenne betreft ik zou ‘t
niet precies weten wat ik nu speel, ik zit in een stijgende lijn dus het gaat
de goeie kant op.Verders ben ik in het dagelijkse leven liftmonteur en ik
ben vrijgezel sinds een tijdje...wat me ook wel weer bevalt
eigenlijk...andere hobby's van mij zijn een beetje stappen, computeren en
ik volg een heleboel sporten via de TV. Ik hoop dat jullie zo een beetje een
indruk krijgen van mijn persoontje, ik kan nog wel ff doorgaan maar dat
neemt weer zo veel ruimte in beslag..O ja wat het clubgebouw betreft ik
vindt het een schitterend en mooi gelegen gebouw, niks meer aan
veranderen, alhoewel het oude gebouwtje toch ook wel wat had....

Groeten en heel veel biljartplezier,

Marcel Versluis

Om te weten:
Wist U dat Sjon Koelman volgend jaar in de 1e klasse libre in

ons district acte de présence zal geven? Sjon is tijdens de
voorwedstrijden met een moyenne van 4,44, (uitgestelde
promotie), naar de 1e klasse gepromoveerd. Eerst heeft hij
nog even het districtskampioenschap 2e klasse op zijn naam
gezet en zal eind januari het district Alkmaar in Den Helder
gaan vertegenwoordigen in de Regiofinale. Sukses en
gefeliciteerd Sjon.

Ook leuk om te weten is dat Marcel Smit niet dit jaar is
gepromoveerd uit de 2e klasse, maar dat van plan is volgend
jaar te gaan doen. Tijdens de districtsfinale 2e klasse bereikte
Marcel een 2e plaats en het hoogste moyenne van alle
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deelnemers en wel: 3,91! en dat is tegen de promotiegrens
van 4,00 aan. Houdt u hem in de gaten. Sukses Marcel!

In ons vorig clubblad heeft U het verslag kunnen lezen van
Gerard van Kordenoordt, over “zijn” districtsfinale 4e klasse
libre. Gerard is kampioen geworden met een gemiddelde van
1,77. Een knappe prestatie van Gerard, die voor het eerst van
z’n leven deel nam aan districtswedstrijden en gelijk maar
even kampioen werd. In de Regiofinale bij O.O. in Beverwijk
is het minder florissant gegaan en eindigde Gerard op de 7e

plaats, zoals U elders in dit clubblad in het verslag kunt lezen.
Niettemin een prachtige ervaring rijker. Toch leuk.

Als U het nog niet weet, dan weet U het nu: “Marcel Versluis
speelde tijdens de Nationale teamwedstrijden kader 38/2 zijn
partij in één beurt uit!” Ja, U leest het goed! 130 in één
beurt!!!! Een vermelding in het blad Biljart Totaal is een
logisch gevolg. Gefeliciteerd Marcel.

Houdt U er vooral rekening mee dat op dinsdag 1 februari
2005 nieuwe lakens op de biljarts worden gelegd. Dat
betekent dat er op die dag geen gelegenheid is om vrij te
biljarten. Noteert U dat even in Uw agenda.

U zult het misschien wel opgemerkt hebben dat Jan Schouten
de plaats van Jan Sinnige ingenomen heeft. Jan Sinnige heeft
op de maandagmiddag bedankt en Jan Schouten is inmiddels
aardig op de maandagmiddag ingeburgerd.

Cor Mol en Arie Diemeer zijn met ingang van 1 januari 2005
niet spelend lid geworden. Dit betekent dat deze 2 leden voor
onbepaalde tijd niet kunnen biljarten en in betere tijden hun
partijtjes weer mee zullen spelen. Beterschap mannen!

Jos Scheffer heeft even de tijd genomen om mij een
plaatsnamenpuzzel toe te zenden. Zijn voorstel was om dit in
het clubblad (november 2004) te plaatsen en aan de winnaar,
geloot uit de vele goede inzendingen, een prijsje beschikbaar
te stellen. Zegge en schrijve één inzender (Kees Beentjes)
met een bijna goede oplossing. Één foutje! Het mag
teleurstellend genoemd worden dat er maar één inzending
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was. De conclusie is: “Of er zijn geen puzzelaars onder de
leden, of de puzzel was te moeilijk ”? Eerlijkheidshalve moet
ik bekennen dat ikzelf de puzzel niet volledig heb kunnen
oplossen. Dus blijkbaar voor mij ook net even te moeilijk!

Zoals U in dit clubblad hebt kunnen lezen, is er weer een
Plumber driebandentoernooi op 18, 19 en 20 februari 2005.
Heeft U er plezier in om een dezer datums te willen
arbitreren, dan is dat fantastisch. Op het prikbord vindt U een
lijst waar U Uw naam even kunt invullen zodat de
wedstrijdleiding weet wanneer hij op U kan rekenen als
arbiter. Alvast bedankt.

Ook heeft U kunnen lezen, elders in dit clubblad, dat het
OASE toernooi op 11, 12 en 13 maart verspeeld wordt. Een
kadertoernooi van een hoogstaand niveau, wat U eigenlijk
niet mag missen. U zult getuigen zijn van topprestaties waar
U heel lang niet over uitgepraat zal zijn. U bent van harte
welkom om deze kadristen, (o.a. Pieter Adrichem), te steunen
met Uw enthousiasme.

Een verzoekje van het bestuur: Zou U zo vriendelijk willen
zijn om de bestuurskamer niet te gebruiken als opslagruimte
voor papier, krijt, pennen, oude uitslagen enz. Zo houden wij
de bestuurskamer netjes en overzichtelijk. Bedankt daar voor!

Martin Guldenmond is onlangs direct gepromoveerd van de
1e naar de hoofdklasse met een moyenne van 8.03. Dat
betekent dat hij gelijk districtsfinale hoofdklasse speelt op 26,
28 en 29 januari in de Viaanse Molen. Een verslag van deze
finale kunt U in het volgend clubblad tegemoet zien. Micha
Tiecken heeft zich ook ingeschreven voor deze finale
hoofdklasse met een moyenne van 8,10. Sukses heren!

Dat niet iedereen promoveert uit de 1e klasse, mag duidelijk
zijn. Remco Bart en Wim Burger zijn half gedegradeerd en
John Tiecken en Paul Visser zijn uit deze klasse gedegradeerd
en mogen volgend seizoen opnieuw proberen in de 1e klas
terug te komen. Nicola Mongelluzzi balanceert al jaren tussen



Clubblad eind januari 2005

Pagina 33

een hoge 2e en een lage 1e klasser in. Er in en er uit vindt
Nicolala wel spannend.

Vergeet U vooral niet Uw kopij op tijd in te leveren. U kunt
dat doen tot woensdag 9 maart 2005. Per E-Mail, per TPG,
of in de gele kopijbak in de hal behoren tot de mogelijkheden.

Wil je bij OBIS blijven biljarten?
Wij gunnen het je van harte.
Het is Paul Visser om het laken te doen.
Speel dan rustig en met fatsoen.
Houdt U de keu zoveel mogelijk horizontaal.
Dat geldt voor ons allemaal!

George.

Joop van der Pol over zijn eerste
Europese biljarttitel

Wanneer men met den nieuwen Europesen biljartkampioen, Joop van der
Pol, een babbeltje maakt over Zürich, de stad waar hij zijn titel 45/2 ancre
cadre behaalde, dan blijkt, dat hij niet in alle opzichten tevreden is. Hij is
opgetogen over de ontvangst der Zwitsers en hij zegt, dat het niet beter had
gekund, doch wanneer men over de wedstrijden zelf begint, dan hoort men,
dat er het een en ander aan heeft gehaperd. En speciaal over het materiaal
beluistert men vele klachten.
“Er werd gespeeld met For-ballen. Hetgeen op zichzelf reeds een handicap
was. Het allerergste was, dat de biljarts volkomen onverwarmd waren. Het
gevolg was wanneer men een bal door de hoek wilde spelen, wist men
nooit, waar hij terecht zou komen. Neen, het was niet best”.
Joop van der Pol vertelt, dat het niet mogelijk was “glans”- partijen te
spelen en dat hij daarom direct besloot iedere partij uitsluitend op winst te
spelen en zich niet om het gemiddelde te bekommeren.
“Er werd veel carotte tegen mij gespeeld, omdat de tegenstanders direct
door hadden, dat ik het van het middenvak moest hebben en mijn enig
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antwoord daarop moest zijn, eveneens door slecht afgeven, de tegenpartij in
de war te brengen”.

Dit is maar een fragment van zijn relaas over zijn behaalde titel 45/2 ancre
cadre te Zürich. Joop kennende kan hij nog vele uren door vertellen over
zijn eerste Europese kampioenschap. De prijs, die hij in ontvangst mocht
nemen was een beker en een gouden armbandhorloge!

U zult natuurlijk wel begrepen hebben, dat het niet “onze JOOP “ betrof.
Neen, het verhaal is echt waar, maar……..PIET van der Pol was de
kampioen
in het jaar 1947.

Bron: “Sportief” , 2e jaargang No. 13 , 28 Maart 1947.

Archivaris: Henk Palm

Enquête Amstel of Heineken

Zoals eerder in het vorige clubblad aangegeven is, zou er een enquête
gehouden worden over de voorkeur die bij de leden bestaat omtrent het bier
dat uit onze bierkraan stroomt.
Op alle clubavonden is er aan de mensen gevraagd of zij een voorkeur
hadden of dat het ze niet uitmaakt. Uit de enquête blijkt dat er een ruime
meerderheid bestond voor het tappen van Amstel bier in plaats van
Heineken. (45stemden voor Amstel, 12 voor Heineken en 28 maakt niets
uit). Dus zogezegd zo gedaan, vanaf medio december stroomt er dus weer
Amstel bier uit de tap, en verdere discussies kunnen dus achterwege blijven
want het blijft in de toekomst bij Amstel.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zijn stem uitgebracht heeft en

PROOST………….
Barre groetjes Piet van der Meij

Bierspreuk: Men kan water drinken in plaats van bier,
maar dan is het jammer dorst te hebben.
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BILJARTVERENIGING OBIS de MAGNEET

KERKWEG 64 A, 1961 JE HEEMSKERK 0251-243458

UITNODIGING
VOOR ALWEER HET
ZEVENDE SNACBAR OASE TOERNOOI

Vrijdag 11 maart 2005 aanvang 18.30 uur
Zaterdag12 maart 2005 aanvang 11.00 uur

Zondag 13 maart 2005 aanvang 11.00 uur

De dames, heren arbiters en schrijvers krijgen
een koud buffet aangeboden.
De deelnemers zijn:

Jeroen Beentjes Peter Boelhouwer
Joop Bijvoet Wil van den Braak
Piet Liefting John Kitseroo
Piet Adrichem Jaap Ripke
Siem Velthoven Frank Sinkeldam
Jan Vlieger Hans Weijers
Cees Visser Rinus Verton
Richard Wolthuizen Marcel Versluis / JdW

U wordt verzocht vrijdag om 18.15 aanwezig te zijn
in voorgeschreven biljartkleding en met een goed
humeur. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat
mij dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Met vriendelijke sportgroeten,
Jaap Ripke 0251-249031
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Stand dinsdagavond op 12 januaari 2005
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Nagekomen bericht van de sint:

Tijdens de regionale kampioenschap libre kl. 4, georganiseerd door
“Onder Ons”te Beverwijk op 3 en 4 december zag ik, onder het genot
van een glaasje Spaanse wijn, Gerard v. Kordenoordt de eerste twee
wedstrijden winnen, maar daarna, tot mijn grote schrik, de resterende
5 wedstrijden verliezen.
Zodoende eindigde hij op de 7e plaats, gelukkig niet op de laatste.
In ieder geval was hij blij, zo vertelde hij mij, dat hij dit meegemaakt
had, ondanks dit slechte resultaat.
Ik laat U nog de eindstand zien:

Plts Naam Vereniging Pnt. Moy.

1 C. Versteeg Turnlust 12 2.04

2 G. Impink Excelsior 12 1.97

3 G. Buitenhuis Onder Ons 8 2.01

4 N. Schoutsen Torenschouw 8 1.75

5 C. Bras Langedijk 4 1.79

6 A. Buijsen Sportlust 4 1.66

7 G. v. Kordenoordt OBIS 4 1.48

8 J.v.d. Paverd Waterland 4 1.38

Ik ga nu weer terug naar Spanje, hopende dat het volgend jaar met
Gerard beter gaat.
Ook alle OBIS-leden het beste toegewenst.
De Sint.

Soms vraag ik mij af
Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waar was hij toen
mee bezig?
of
Waarom heeft Noach die twee muggen niet doodgemept?
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Aanstormend
jeugdtalent wint Jan
Burger toernooi

Bijna ’n jaar geleden werd er
vanuit het OBIS bestuur
besloten om voor Jan Burger
eenmalig vanwege zijn 90e

verjaardag ’n toernooi te
organiseren.
Onze Jan mocht zelf zijn

deelnemers uitnodigen, na lang beraad werden het: zoon Wim, privé
chauffeur Gerard Kordenoordt, Anne Jager, Jan Keus, Piet Karsten,
Dik Smit, Jaap Bregman, Henk Elst, Wim Koelman, Leon Wezepoel,
George Jacet, Henk Lammers, Paul Visser, Joop v.d. Pol, Jaap Ripke
en Jan zelf.
Onverwacht in maart werd zijn vrouw Mien ernstig ziek, en na een
kortstondig ziekbed konden wij haar lichaam ten grave leggen.
Jan was alleen na 58 jaar lief en leed met haar te hebben gedeeld.
s’Morgens om half acht gewassen en geschoren, en dan maar
wachten op Gerard voor zijn geliefde potje biljart, of op een van zijn
kinderen voor toch nog wat troost en liefde.
Maar met zijn gevoel bleef hij bij zijn maatje Mien, en op 30 juli
ging ook bij Jan het levenslicht uit.
Wat ’n troost voor de familie dat in vakantietijd op de warmste dagen
van het jaar bijna alle OBIS vrienden afscheid hebben kunnen nemen
van onze geliefde Jan, echt fantastisch……..
Vanuit OBIS en Fam. Burger werd besloten om het toernooi toch te
laten doorgaan en wel op 6 en 7 november.
Na wat afzeggingen werden de toppers Hans Swart, Arnold en zoon
Thijs de Vries en Gerardus Bruins benaderd.
Het toernooi kon eindelijk beginnen, het openingswoord van Jaap
was hartverwarmend en met 2 poules werd er gestreden om de cup.
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Hans ketste wel veel met de keu van vader Jan.
Piet zijn maatje, lulde maar over Corus en het beste Bier.
Jan tapte er lustig op los, hij had geen keu’s wel veel plezier.
Dik had het ook naar zijn lol, en liep al aardig vol.
Jaap deed wat moest en speelde op zijn gevoel.
Paul timmerde goed aan de weg, werd 2e in zijn poule.
Joop met al zijn na-bewegingen, viel bijna op zijn stoel.
Gerardus had het zwaar, maar deed zijn best, fantastisch.
Henk was deze finale wat aan de makke kant.
George had het alleen maar over ’n stukje in de krant.
Arnold, deze club is ook wel wat voor mij.
Henk lachte zowaar, zet in mijn tuin maar ’n groen kissie bij.
Leon kon het les geven niet laten.
Anne luisterde goed, maar het mocht niet baten.
De finale ging tussen Jaap en Thijs.
Het aanstormend talent, ja die won de prijs.
Gerard was de bob, en wilde snel naar huis.
Wim, nog ’n paar potjes, breng me dan maar thuis.
De afsluiting bij OBIS was weer fijn, voor ieder 1 fles wijn.
Met het etiket van onze vader Jan.
Gegeven door zwager Nico en zusje Han.
Lieve mensen, jullie belangstelling en hartelijkheid was groots.

Bedankt, ook namens broer, zussen en kleinkinderen.

Wim.

Winnen of verliezen: het ligt zo dicht bij elkaar!
Zo zijn vreugde en verdriet er beide voor elkaar!

Als er geen verdriet was,
zou vreugde niet ervaren kunnen worden!
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Het is maar, dat u het weet !!!!!!!!

Biljartbond kreeg praedicaat “koninklijke”

In het begin van de receptie, die de
Nederlandse Biljartbond Zaterdagmiddag
ter gelegenheid van het veertig jarig
bestaan in de feestelijk versierde
benedenzalen van hotel “Victoria” te
Amsterdam heeft gehouden, deelde de
vertegenwoordiger van de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dr. J.J. Miedema mede, dat
de Koningin aan de jubilerende bond het praedicaat “Koninklijke”
heeft verleend.

Na een dankwoord van de voorzitter jhr. Dr. J.C. Mollerus werd het
Wilhelmus gezongen.

IJmuider Courant, 15 September 1951 Archiefdienst voor Kennemerland

Archivaris: HENK PALM

Betreft : RECTIFICATIE ( jubileumboekje 40-jarig-bestaan)
Districtskampioenen ( bl. 49 )
1972 – 1973 staat: N. Noteboom moet zijn: M. Noteboom
1973 – 1974 J.v. Duivenvoorde staat: Extra klasse libre moet zijn:

Hoofdklasse libre
staat: C 4 – team moet zijn : vervallen
bijvoegen : N. Tuyn sr 1e klasse bandstoten

1974 – 1975 staat niets vermeld !
moet zijn : John v. Duivenvoorde Extra klasse libre

C 4 – team Libre

Archivaris : HENK PALM.
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Plumbers Driebanden Toernooi
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 februari 2005

Het jaar is nog niet afgelopen en we schrijven alweer een stukje over een
toemooi in 2005. Het is echter niet zo gek als je bedenkt dat dit stukje aan
het papier is toevertrouwd vlak na de Kerstdagen, het nieuwe jaar doet
over een paar dagen al zijn intrede. Het is dus de hoogste tijd aandacht
aan het toernooi te schenken dat start op 18 februari 2005, slechts 8 weken
na nu.

De voorbereidingen voor alweer de 4
e

editie van het toernooi zijn al weer
heel lang aan de gang. Heel vroeg in het seizoen 2004-2005 zijn de eerste
contacten geweest met onze hoofdwedstrijdleider Henk Lammers en de
wedstrijdleider van het district Rob Koning.
In goed gezamenlijk overleg is de speeldatum vastgesteld: 18 t/m 20
februari 2005. Ook zijn we druk doende geweest de diverse grotere en
kleinere sponsoren van voorgaande jaren te benaderen en zijn er
contacten gelegd met een aantal mogelijk nieuwe sponsoren. Zonder deze
mensen is het bijna ondoenlijk toernooien te organiseren. Ook zijn in de
afgelopen maanden de mensen voor de barbezetting benaderd en
uiteraard de dames voor de hartige hapjes. Tot slot zijn er gesprekken
aangegaan met een biljartminnende cateraar voor de zaterdagmaaltijd
voor het Plumbers Driebanden Toernooi. En hij gaat het regelen voor ons.
Weer een andere invulling van de maaltijd, kijken hoe dat bevalt.

U merkt het al, drukte genoeg in de aanloop naar zo’n toernooi.
Uiteraard hebben we ook aan het deelnemersveld gedacht en zijn de
diverse spelers al uitgenodigd en hebben deze allemaal hun medewerking
al toegezegd.

Zoals de meeste lezers wel weten wordt het Plumbers Driebanden
Toernooi gespeeld met 16 deelnemers van verschillend speelniveau.
Gestreefd wordt naar 4 spelers met moyennes boven de 0.900 (extra
klasse), 6 spelers met moyennes ongeveer tussen de 0.700 en de 0.900
(hoofdklasse) en 6 spelers met moyennes ongeveer tussen de 0.550 en de
0.700 (1

ste
klasse).

Er wordt gespeeld in 2 poules van 8 deelnemers, 2 spelers uit de hoogste
klasse en 3 spelers uit elk van de andere klassen.
Op de slotdag spelen we de finale wedstrijden, de nummers 8 tegen elkaar
voor de plaatsen 15 en 16, de nummers 7 voor de plaatsen 13 en 14, enz.
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Om het toernooi aantrekkelijk te houden is afgesproken om elk jaar 4
deelnemers te vervangen door een nieuwe deelnemer die voor de eerste
keer meedoet of, indien het lastig is om een geschikte nieuwe deelnemer te
vinden, door een eerdere deelnemer die al 1 of meerdere jaren niet meer
heeft meegedaan. Hoe langer men aan het toernooi deelneemt, hoe groter
de kans dat men een keer vervangen gaat worden.

Gevolg van deze traditie is dat we ook dit jaar weer een aantal nieuwe
gezichten gaan zien.
Op het hoogste niveau doet Gregory Bolten uit Heerhugowaard als
nieuweling mee, moyenne rond de 0.950. Ook komt op het hoogste niveau
Toon Rekmans uit Hillegom weer terug, 2 jaar geleden nog goed voor een
moyenne van 0.910. Blijvers zijn Menno de Vries , moyenne vorig jaar
1.011 en de kampioen van vorig jaar Jan Viskil (1.030).
Op hoofdklasse-nivo zien we ook een nieuw gezicht in de persoon van
John Bottelier uit Spaarndam, goed voor een moyenne rond de 0.800.
Blijvers op dit niveau zijn Ab Lenaers (0.793), Marcel Versluis (0.771),
Hans Weijers (0.763), Wil van de Braak (0.740) en Rob Koning (0.715).
En als nieuweling op 1

ste
klasse-nivo, vorig jaar nog het hele toernooi als

teller/schrijver aanwezig geweest, zien we Jan Martens uit Velsen-Noord,
goed voor een moyenne rond de 0.700. Blijvers zijn Michel Ales (0.665),
Jan Prikkel (0.595), Piet van der Meij (0.561), Cor de Heer (0.550) en John
Tiecken (0.550).

Wie missen we dan ten opzichte van vorig jaar. Jan van Slooten is er niet
meer bij, Leen Sprangers is er niet meer bij en ook Jaap Ripke is er niet
meer bij. En heel goed opgemerkt, Pieter Adrichem is ook afgevallen.
Pieter heeft zijn liefde voor het kaderspel teruggevonden en heeft zich
vrijwillig teruggetrokken uit het Plumbers Toernooi.
Niet getreurd echter, we kunnen in maart 2005 weer volop van zijn spel
genieten, want dan neemt hij deel aan het Oase Kader Toernooi.
Jullie hebben het kunnen lezen. Heel veel is al op de rit gezet voor het
toernooi. Rest ons nog jullie allen warm te maken voor de 4

e
editie van het

Plumbers Driebanden Toernooi. Dit stukje moet daar een eerste aanzet toe
geven.
Noteer de datums 18-2-2005 (avond), 19-2-2005 (middag en avond) en 20-
2-2005 (middag) alvast in jullie agenda. Graag zien wij jullie in ieder geval
tijdens het toernooi graag als publiek en mogelijk willen sommigen van
jullie ook nog een dagdeel een bijdrage leveren als teller/schrijver. De
lijsten hiervoor zullen we begin januari 2005 op het publikatiebord hangen.

Namens de organisatie,
John Tiecken en Piet van der Meij
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Stand donderdagavond op 12 januari 2005
Soms vraag ik mij wel eens af?

Als konijnenpootjes geluk brengen,
heeft dat konijn dan ook geluk gehad?
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Even een korte levensloop

Sinds kort speel ik mee in de
competitie op de donderdagavond, bij
OBIS.

Dus wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Wim Peggeman, geboren
op 23-05-1935. en woonachtig in
Beverwijk.
Vader van 3 zoons.

Ruim 40 jaar heb ik als stukadoor mijn beroep uitgeoefend.

In mijn jonge jaren heb ik regelmatig gebiljart en later af en toe eens.
Tot ongeveer 4 á 5 jaar geleden ben ik weer begonnen met
ondermeer wekelijkse les van Meneer Jaap Bregman, samen met
mijn vrouw.
In de zomer speel ik competitie op de camping in Nunspeet, waar wij
wekelijks vertoeven.
Mijn hobby’s zijn ondermeer tennis, fitness en ik heb ook nog zo’n
35 jaar gevoetbald bij de Kennemers.
OBIS vind ik een heel mooie vereniging, een nette accommodatie,
met gezellige mensen, maar ik zou geen wedstrijdleider of
bestuurslid willen zijn in de toekomst. Nee, daar bedank ik voor!
Dit vind ik een hele verantwoording, waar ook veel tijd in gaat zitten
en je doet het nooit goed.

Hopelijk weten jullie nu iets meer van mij persoonlijk.

Nog een heel fijn speelseizoen.

Gr. Wim Peggeman.
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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) nog ongeslagen aan de kop in de Westfriese
kadercompetitie.
Hierna is het bergafwaarts gegaan met ons team.
Weldra kwamen we, na 12 ontmoetingen, in de middenmoot terecht en wel
op de 5e plaats in het rijtje van 9. Joop Roelands en reservespeler Frank
Sinkeldam wisten nog een gemiddelde te handhaven van ongeveer 10.
Anne Jager en George Jacet hebben waarschijnlijk wegens `vormverlies`
moeite om het moyenne op peil te houden en spelen momenteel beneden
hun kunnen.
Een prima motivatie om de nog resterende partijen aan te grijpen het
moyenne op te halen en de vorm te hervinden.
We gaan er voor!!

Teamleider Anne Jager.

Kort bericht van het WF-kaderteam OBIS 2 ….

De heren kaderspelers Rob Overdijk, Jaap Bregman en Cor de Heer met de
reserves Jos Scheffer en Sjaak Strik, hebben dit seizoen, als nieuw
kaderteam geprobeerd een zo hoog mogelijke plaats te bemachtigen.
Zoals U in ons vorig verslag in het vorige clubblad hebt gelezen was de
start een teleurstelling. Reden genoeg om alle zeilen bij te zetten om een zo
hoog mogelijke plaats te bemachtigen. Winst en verliespartijen wisselden
elkaar af, met af en toe een uitschieter. Reserves Jos Scheffer en Sjaak Strik
schitterden beide met een serie van resp. 53 en. 46!
Wat denkt U van Rob Overdijk, die met een prachtig moyenne van 15,62
een partij in winst omzette, en waarbij Jos Scheffer nauwelijks achter bleef
en een partij met een moyenne van 10,41 ook de winst wist te pakken.
Prachtige prestaties die de burger weer moed geven voor de nog komende
wedstrijden.Na 10 ontmoetingen zijn we op de 7e plaats beland met 23
punten voor en 47 punten tegen en een percentage van 82,1 %, wat alle
reden geeft om er de komende wedstrijden nog eens flink tegenaan te gaan.

Teamleider Jaap Bregman.
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Stand van de maandagmiddaggroep op 3 januari 2005.
Groetend, Jan Deen

Gezegde : Beter een lieve poes dan een stevige kater.
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KLAVERJASDRIVE OP 27 NOBEMBER 2004

Met een bezetting van 17

tafels = 68 deelnemers, is er

weer zeer geanimeerd

geklaverjast in ons clubhuis.

Er waren alléén maar

“gezellige”mensen en dat mag

een pluim aan alle deelnemers

genoemd worden. Zoals

gebruikelijk waren er nu ook

weer winnaars en verliezers.

De verliezers hadden evenveel plezier beleefd aan deze drive als

de winnaars.

Een paar te noemen van die geweldige doch gelukkige kaarters?

Was het puur toeval, Gerie de Heer (!) of moeten we nu allemaal

geloven dat jij een super kaartster bent….6289 punten, een sloot

vol. Proficiat! Je troefde iedereen af, zelfs de nu aankomende 2e

man Pieter Adrichem, geloofde er stellig in, dat hij met 6180

punten de gedoodverfde winnaar werd!

Rinus de Munnik kwam op afstand met 5762 punten op de 3e plek.

Maar wat maakte het uit, de afloop kenmerkte zich door de fijne

sfeer met heerlijk meezingende muziek! De evenementen

commissie Cor de Heer en Wim van Tunen bedankt voor de

organisatie en alle medewerkers veel dank voor de hapjes en

drankjes. Perfect!

OBIS voorzitter Wim Koelman hield in de late uurtjes met een

vriendelijk dankwoord aan een ieder deze drive voor gesloten.

Op naar de volgende.

Bré-Ja.
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Districtsfinale 2e klasse libre

Woensdag 8 december
18.40 Helaas voor Jan Kamp zijn alle deelnemers aanwezig,Janneke

Horneman speelt voor Kees Baars, arbiters zijn er ook, dus kunnen we
beginnen met een thriller van een finale(bleek achteraf).
Woensdag 2 ronden op 3 tafels en 1 ronde op 2 tafels.
Vrijdag hetzelfde en zaterdag alle partijen op 2 tafels.Wedstrijdleider Nico
de Groot had de eerste partijen als volgt ingedeeld:
1e ronde
Veraar wint van Zentveld,Smit verslaat Horneman,Piet Vlaar wint net van
Bos,en Koelman wint van Korten.
2e ronde
Veraar wint weer,nu van Horneman,Korten wint van Bos,Vlaar wint weer
net aan,nu van Koelman.Smit begint goed tegen Zentveld,maar stort
halverwege in en Zentveld wint alsnog.

Vrijdag 10 december
3e ronde
Horneman wint haar eerste partij evenals Bos,van respectievelijk Korten en
Veraar. Zentveld bezorgt Vlaar zijn eerste verliespunten, en in het OBIS
onderonsje laat Koelman geen spaan heel van Smit in de snelste partij van
het tournooi
(14 beurten).

TUSSENSTAND: 4 op 4 punten,4 op 2 punten
4e ronde
Smit wint van Veraar, Koelman verslaat Bos,Korten wint van Vlaar
en Zentveld wint(dankzij een vliegend biertje van Arie) van Horneman.

Zaterdag 11 december
5e ronde
Bos wint van Zentveld,Veraar wint van Vlaar,Korten verslaat Smit met o.a.
een serie van 33. Horneman wint knap van Koelman en houdt de spanning
in het tournooi.
TUSSENSTAND: 4 op 6 punten,4 op 4 punten , alles is dus nog
open,iedereen kan nog kampioen worden.
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6e ronde
Korten komt op 8,door Zentveld te verslaan,Koelman wint van Veraar,en
komt ook op 8 punten. Smit en Horneman blijven ook nog in de race door
van Bos cq. Vlaar te winnen.

TUSSENSTAND:2 op 8,4 op 6 en 2 op 4 punten.Theoretisch kunnen er dus
6 op 8 punten eindigen. Ongekend.
Met de wetenschap dat de eerste vier tegen de laatste vier zouden spelen in
ronde 7. Na een geweldige broodmaaltijd worden de prijzen echt verdeeld.

7e ronde
Horneman wint in een prima (16 beurten) van Bos en Smit wint van Vlaar
in 20 beurten.
Koelman moet nu winnen om eerste te worden. Korten verliest van Veraar
en blijft op 8 punten. Koelman doet wat hij moet doen ,en verslaat Zentveld
in 24 beurten. Koelman wordt de terechte kampioen, Smit tweede op
moyenne.Goede oogst voor OBIS dus.

Hierna volgt de prijsuitreiking . G. van Stenis reikt samen met de
wedstrijdleider de prijzen uit.
Koelman bedankt in zijn "woordje" alle mensen die voor een fantastisch
tournooi hebben gezorgd en hebben verzorgd.
John,veel succes in de regio finale.
Tot slot ,alle toeschouwers van OBIS bedankt voor jullie ondersteuning.
Zelfs een aantal bestuursleden hebben acte de presence gegeven.Dit is zeer
gewaardeerd, maar waarom hier het halve bestuur, en bij G.van
Kordenoord een week eerder (REGIO FINALE te BEVERWIJK) niemand
van het bestuur?

De eindstand:
1. Sjon Koelman 10 punten 3,87 gem. 5. Willem Veraar 8 punten 3,23 gem.
2. Marcel Smit 8 ,, 3,91 ,, 6. Theo Zentveld 6 ,, 3,31 ,,
3. J. Horneman 8 ,, 3,45 ,, 7. Ari Bos 4 ,, 3,10 ,,
4. Koen Korter 8 ,, 3,37 ,, 8. Piet Vlaar 4 ,, 2,82 ,,

Marcel Smit
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Oplossing plaatsenpuzzel clubblad november 2004

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

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

3. Toen de klei op was, kon men nog een tijdje met het
…ZANDVOORT

4. De aspergeteler verkocht alleen de mooiste asperges als eerste
klasse maar de KROMMENIE…

5. Nee dank je, ik blijf maar KORTENHOEF……… geen
koffie.

6. De ornitoloog was aan het vogels ringen. Toen dat bij een
bepaalde soort niet lukte verzuchtte hij: laat dan die
…ALKMAAR…………………………………………….

7. Ik was doodop en lag voor
…PAMPUS……………………………………………….

8. Anna trouwde met de kasteelheer Hugo; het hele hof was het
er mee eens, want Anna was
…HEERHUGOWAARD……………………………………

9. Nee, kook dat ei niet:
…BAKKUM………………………………………………

10. Een ander woord voor Paling-snot is
…AALSMEER………………………………….

11. Sommige mensen gaan graag op zee. De andere blijft liever
aan DEN OEVER…….

12. Zij had een nauw truitje aan, maar daarentegen een veel te
…GROOTEBROEK……..

13. Ik, zei hij, ik heb vijf huizen in de binnenstad van Egmond.
Wel, snoefde de ander, ik heb een hele …WIJK AAN
ZEE………………………………………………………

14. Sinds die vreselijke storm, heeft de dorpskerk een
…STOMPETOREN………………
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15. UITGEEST…, krijste de duiveluitdrijver zwaaiend met het
wierookvat.

16. Ik “oud eel “veel van dieren, maar ik verlies “eel “ vaak als ik
met mijn AMSTERDAM.

17. Er moet veel gebeuren voordat ik als stroper voor ‘n
…BEVERWIJK…………

18. Hij laat die sombere eik rooien, omdat hij meer van
…BERKHOUT………………….

19. Na een kroegentocht in Heinekenszand zakten ze door in
…AMSTELVEEN……

20. Om Maxima op te sporen ging ’t journaille de buren
…UITHOORN…...

Spreuken: Waar rook is, is worst.
Veel koeien staan zich stierlijk te vervelen.
Niemand is perfect, …. Je partner zeker niet.
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Stand woensdagavond op 12 januari 2005
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Van de woensdagavond

Aan kop staat Dennis. Hij had na 20 partijen (limiet eerste periode)
35 punten en of hij met dit aantal meedoet aan de clubfinale is niet
zeker. Er zijn nog meer kandidaten waar onder Jaap, Jeroen ,Willem
en ook Cees Liefting hoort tot de kanshebbers voor een finaleplaats.
Over Cees had onze redacteur George na een memorabele prestatie
het volgende aan het papier toevertrouwd:

Toen Marcel Versluis tijdens de Nationale teamwedstrijden zijn
partij (130 Kader) in één beurt uit maakte, werd er op dezelfde avond
nog een geweldige prestatie geleverd.
Op die bewuste avond speelde Cees Liefting zijn clubavondpartijtje
op een bijzondere wijze uit. Een serie van 94 was Cees nog nooit
overkomen en was tevens einde van zijn partij en mocht niet verder.
Jammer, want anders had hij zijn partij ook in één beurt uit kunnen
maken. Hij zat geweldig in de partij en vrat het biljart bijna op!!!
Broer Piet was er getuige van en liet z’n bril tot op het puntje van z’n
neus zakken en vertoonde enigszins trekjes van jaloezie.
(Hij zal toch niet sterker worden dan ik, was de te lezen
gedachtegang van Piet). Een mooie oogstrelende serie, die met de
“Cees’ eigen” simpelheid tot stand kwam. Geweldig!

Feestavond
Op onze laatste competitieavond in december van 2004 kwam het er
toch nog van.
We hadden een feestavond. En een geslaagde! Aan tafel 1 werd
gehonderd, op tafel 2 lagen telefoonboeken en op tafel 3 gingen we
driebanden.
Er waren 4 teams waarvan om de beurt één team de tafels voor
voorzag van drankjes en hapjes. Het liep allemaal gesmeerd en het
was erg gezellig. Hulde aan de organisatoren!!

Groetjes, Frank Sinkeldam
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DE VERLIEZERS KLAGEN

Het komt in teamwedstrijden heel veel voor, trouwens ook in andere
wedstrijden, dat de verliezers steen en been klagen over al die slechte
aanvangsstoten die ze kregen. Over de moeilijke stoten die ze na
enkele caramboles zichzelf geven, wordt met geen woord gerept! Dat
is erg jammer, want juist dit gebeurt zo dikwijls!

Jammer is het ook, dat de
verliezende spelers direct na het
feliciteren van de tegenstanders
zeggen: “Wat heb ik moeilijke (rot)
aanvangsstoten van je gekregen!”

Het is een teken van zwakte om het
min of meer falen van jezelf op de
tegenstander te verhalen.
Ook moeilijke stootbeelden komen
zo dikwijls in een partij voor. Indien men deze stootbeelden goed
gaat trainen, zult u bemerken dat u zelfverzekerder wordt en minder
moeite daarmee hebt in uw partij.
Ga overigens nimmer in discussie over de gespeelde partij.
Uw antwoord kan hoogstens zijn: “Van weggeven is nog nooit
iemand wijzer geworden!”
Al bedoelt u bovenstaand verhaal niet oprecht, ’t is toch beter dat u
het nalaat. Uw sportiviteit en sympathie als sportvriend lijdt er onder.
Bij biljarten horen nu eenmaal moeilijke
stoten….….vastliggen…..achter elkaar…er achter om.etc. etc.
Klaag niet meer, zoek alle fouten bij uzelf…..u wordt er sterker door!
Afgesproken? Doen dan………veel sportplezier en succes!!

(uit het clubblad van B.V. H.H. Waard.)

spreuk: Armoede is geen schande,het is een ongemak.



Clubblad eind januari 2005

Pagina 55

Henk Palm

Niet alleen biljarten als hobby!
Ook het voetbalverleden van
Velsen heeft Henk z’n
aandacht en steekt veel vrije
tijd in deze grote hobby.
Pure nostalgie!

Henk en zijn ordners vol Velsens voetbalverleden.

Hieronder een artikel uit het Noordhollands dagblad van
zaterdag 21 augustus ’04.

Op een tafel in de huiskamer van Henk Palm (64) staat een lange rij
rode ordners. “Dat is mijn grote hobby”, roept Palm.
De Heemskerker is sinds december 2003 bezig met het in kaart
brengen van het voetbalverleden van Velsen. Ik hou me
voornamelijk bezig met de periode van 1946 tot 1954. alle
wedstrijdverslagen van onder meer EDO, VSV en Stormvogels zijn
in deze mappen te vinden, legt hij uit. “Het gaat alleen om
amateurvoetbal. Professioneel voetbal begon namelijk pas in 1954.
Volgens Palm is het Velsense voetbalwereldje nooit eerder goed
vastgelegd. “Voor zover ik weet niet in ieder geval”, vertelt hij. Ik
zou het leuk vinden als een uitgever mijn teksten in boekvorm zou
willen uitbrengen, en dan het liefst per seizoen. Daar is volgens mij
best belangstelling voor onder het publiek. Uitgevers heeft hij echter
nog niet benaderd.
Palm woont in Heemskerk maar bracht zijn jeugd in IJmuiden door.
Daar is ook de liefde voor het voetbal ontstaan, vertelt hij. Ik
voetbalde in die dagen bij VSV. Eigenlijk had ik wel profvoetballer
willen worden. Maar dat is er nooit van gekomen. Rijk was Palm er
in ieder geval niet van geworden. In de begintijden van het betaald
voetbal kreeg je voor een gewonnen wedstrijd dertig gulden en voor
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gelijkspel vijftien gulden. Dat is tegenwoordig wel anders, lacht hij.
De Heemskerker is wekelijks in het Haarlemse gemeentearchief te
vinden. Daar hebben ze een groot aantal jaargangen van de IJmuider
Courant op microfilm. Ik speur in dat archief naar ouden
wedstrijdverslagen, breng daar vervolgens een ordening in aan en
archiveer dat vervolgens in ordners. Zo heb ik inmiddels een groot
aantal seizoenen compleet.
Naast wedstrijden van de verschillende voetbalclubs heeft hij ook de
berichtgeving over de bouw van sportpark Schoonenberg in Velsen-
Zuid volledig in kaar gebracht. Ik hoop nog een mooie foto te vinden
uit die dagen waarop Schoonenberg te zien is. Dan kun je de
verschillen met tegenwoordig mooi zien. Vroeger had je bijvoorbeeld
speciale houten bankjes langs het veld waarop kinderen de
wedstrijden konden volgen. Dat was gedaan omdat de tribunes in
eerste instantie alleen uit staanplaatsen bestonden.
Dagelijks is Palm uren met zijn hobby bezig. Dit is fantastisch werk
om te doen, zegt hij glunderend. Hij wijst naar een foto uit begin
jaren vijftig waarop een elftal van VSV te zien is. Al deze mensen
ken ik nog uit mijn jeugd. Voor mij is dit pure nostalgie.

spreuk:
Friezen ontdooien pas als het vriest.
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BILJARTEN IS EEN VREEMD SPEL.

Het wrede is, dat je gedoemd bent om te
stikken in machteloosheid op momenten
dat de tegenstander bezig is aan een min of
meer bewonderenswaardige serie. Daartoe
dient “DE STOEL”als gestoffeerd
martelwerktuig.
De kunst is om de baas te blijven over je
gevoelens. Op je gezicht moeten
tegenslagen te lezen zijn. Pas dan kan je de
psychische druk optimaal aan.
Je probeert op die stoel te kijken zonder te
zien. Soms ontkom je niet aan een blik op
je tegenstander. Het komt zelfs voor dat je
oprecht enthousiast raakt over een
schitterende stoot van zo’n man. Dan tik je
even met je keu op de grond of met een krijtje op de pomerans.
Mooie holle geluidjes zijn dat. Tik, tik, tik……
Je moet alles over je heen laten komen. Iedereen raakt wel eens van
slag op “DIE STOEL”.

………Aldus Dick Jaspers, onze nationale driebandentrots in de
Telegraaf.

Spreuk: De stilte van de natuur heeft vele geluiden.
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Vrouwelijke hormonen in Duvel !!!

Afgelopen weekend zat ik met een paar maten in ons stamcafe wat te
filosoferen.
Op een gegeven ogenblik zei er iemand dat hij ergens gelezen had
dat bier veel vrouwelijke hormonen bevat.
Nadat we er eerst eens flink om hadden gelachen, besloten we toch
dat we deze stelling maar eens proefondervindelijk aan de
werkelijkheid moesten toetsen.
Vervolgens hebben we, uitsluitend en puur in het belang van de
wetenschap natuurlijk, allen een stuk of 10 - 12 Duvels gedronken.
Aan het eind van het experiment hadden we effectief bewezen dat
bier vol vrouwelijke hormonen zit:

-We waren allemaal dikker geworden.
-We hebben veel gepraat, zonder inhoudelijk eigenlijk iets te
zeggen.

-We konden niet meer fatsoenlijk autorijden, laat staan parkeren.
-We konden in de verste verte niet meer logisch denken.
-We konden onmogelijk toegeven dat we ongelijk hadden, zelfs
niet wanneer dat overduidelijk het geval was.

-Ieder van ons dacht dat hij het middelpunt van het universum
was.

-We hadden hoofdpijn en totaal geen zin meer in seks.
-Onze emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar.
-We liepen voortdurend hand in hand of arm in arm, ter
ondersteuning van elkaar.

-We moesten om het kwartier naar het toilet, en vaak allen
tegelijk.

In het belang van de wetenschap testen we volgende week of Amstel
hetzelfde effect heeft !

Sjon Koelman
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Hallo, mag ik mij even voorstellen?
(zoniet dan doe ik het toch)

Allereerst de beste wensen en veel geluk
voor het jaar 2005.

Mijn naam is Paul Mans.
Ik ben op 5 April 1953 geboren in Venlo
(Limburg).
Mijn hobby`s zijn tennissen,motorrijden en
uiteraard rommelen op de computer.
Mijn gezin bestaat uit mijn vrouw Marion,
dochter Linda en zoon Remco.
Beide kinderen zitten bij de Magneet .

Wij wonen nu in Haarlem en hebben al ruim 30 jaar een eigen bedrijf
in Heemstede/Aerdenhout.
Zelf speel ik ook biljart in de 2e klasse libre maar helaas heeft een
dag maar 24 uur want anders?????????
Sinds kort ben ik jeugdleider bij de Magneters
Het is wel veel werk.
Maar de jeugd is er weer blij mee dat ze door kunnen biljarten.
Ik doe het niet alleen, ik word ook geholpen door Jan Keus en de
bardames Monica en Marion.
Het is ook de eerste keer dat ik zoiets doe, dus er zal ook af en toe
iets mislopen, maar daar moeten jullie mee leren leven.
Op de clubavond (vrijdag) krijgt de jeugd (als de mogelijkheid er is)
ook aanwijzingen van de profs.
Zelf hoop ik dat dit elke vrijdagavond gaat gebeuren, want door de
regelmaat leer je beter te biljarten.
Met vriendelijke sportgroet,
Paul Mans

Zandvoortselaan 157, 2106 AM Heemstede, tel. 0235242809
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Hallo mensen hier weer een stukje van de jeugd.
Ik ben Jeroen Stoops en ben een van de kinderen op de vrijdagavond.
Ik wou een paar mensen bedanken want ze hebben dit jaar weer veel
gedaan voor ons en daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Ze offeren wel hun vrije tijd op voor ons en dat vind ik heel speciaal.
Ik wou eerst beginnen met Paul Mans en Jan Keus
Meneer Mans is dit jaar onze nieuwe jeugdleider omdat Leon
Wezepool ons vaarwel zei hij had het te druk op ze werk heb ik
gehoord. En Meneer Keus is er altijd voor ons en helpt ons met het
biljarten en legt het altijd met een verhaal uit. En nou de trainers als
eerste Jan de Wildt, Piet Liefting, Micha Ticken, Frank Sinkeldam en
Joop Roelands
Allemaal hartstikke bedankt daarvoor en de groetjes van de jeugd

Gegroet Jeroen Stoops
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Promotie Wesley de Wildt

Wesley de Wildt heeft op 6 en 7 november 2004 in de 4e klasse P.K.
gespeeld bij B.C.O. in Oestgeest (district Duinstreek). Dit komt
omdat in het district Alkmaar geen P.K.’s 4e klasse jeugd zijn. Hij
heeft alle partijen gewonnen, dus 12 punten en een moyenne van
1,967 met een hoogste score van 16 en hiermee gepromoveerd naar
de derde klasse. Wesley speelt dus geen P.K’s in de 3e klasse.
Bij het uitkomen van dit clubblad heeft hij inmiddels de regiofinale
gespeeld in Wormerveer op 18 en 19 december 2004.
Een verslag van deze finale leest U elders in dit blad. (bij de
jeugdafdeling op pagina 62).
Wesley van harte gefeliciteerd met je promotie,

Jeugdbegeleider Jan Keus.

Spreuk:
Tijd overbruggen is eeuwigheid scheppen.
Spreuk:
Een bij moet wel honing zoeken om bij te blijven.
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Voorwestrijden 4e klasse libre,
District Bollenstreek.

Door Wesley de Wildt

Ik moest eind movember voorwestrijden 4e klasse libre jeugd spelen
bij BCO in Oegstgeest. Ik moest 6 partijen spelen. Ik moest de eerste
partij tegen Dennis Perfors en die won ik want ik had een serie van 9
en ik was in 32 beurten uit en me moyene van die eerst partij was
1,87.
De 2e partij was tegen Anita Koedijk nou die was heel super want ik
won hem met een serie van 16 en daardoor kwam het dat ik die parij
won. Want ik 60 carombols, 21 beurten en een moyene van 2,85 dus
dat was super.
De 3e partij was tegen Kevin Bijl en die was niet zo super dan die 2e

partij maar toch won ik van hem met een serie van 10 niet zo hoog
maar goed Uiteindelijk had ik 60 carombols en 35 beurten en een
moyene van 1,71.
De 4e partij was tegen Frans Onderwafe die speelde ik ook miet
onaardig want ik won van hem met 60 carombols 34 beurten een
serie van 9 en een moyene van(1,56) 1,76.
De 5e partij moest ik tegen Dennis Perfors en die won ik weer met 60
carombols 25 beurten en een serie van 14 en een moyene van 2,40.
En de laatste partij moest ik tegen Jeffrey Bijl en die won ik ook en
daar was ik wel blij want ik had 12 wedstrijdpunten nou daar moet je
wel heel blijk mee zijn. Ik had 60 carombols 36 beurten best aardig
het had er minder kunnen zijn maar goed een serie van 16 en een
moyene van 1,66
En ik wil toch de mensen hartelijk danken voor hun komst die daar
waren en die hebben gekeken bij de voorwedstrijden 4e klasse jeugd
libre.
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Verslag van de regiofinale 4e klasse jeugd.
Wormerveerse biljartvereniging

Door Wesley de Wildt.

Op 18 en 19 december 2004 moest ik gewestelijke finale spelen van
de 4e klasse jeugd.
Ik ging met me vader er heen en we waren mooi op tijd.
Toen we er allemaal er waren konnen we beginnen. Nou beginnen
het duurde wel lang voordat we konnen beginnen maar uiteindelijk
konnen we beginnen. Toen de wedstrijdleider Nico van Krommenie
wilde hij iedereen welkom geven aan de mensen die daar waren en
toen oppeens ging de deur open en dat was een meneer met ze zoon
die ook bij Krommenie speelt gingen ze naar de wedstrijdleider Nico
en die zeiden zijn we nog op tijd en de wedstrijdleider zei nee jullie
zijn te laat en dus konnen ze weer naar huis gaan.
Maar toen konnen we beginnen op tafel 1 moest ik tegen de Wit die
won ik wel goed want ik had 60 carombols 28 beurten moyene van
2,14 en een serie van 17.
De 2e partij moest ik tegen Kelvin Bijl die verloor ik helaas ik had 59
carombols 24 beurten moyene van 2,45 en een serie van 19 op zich
was dat harstike goed die partij.
De 3e partij moest ik tegen Rowin de Wit die won ik met 60
carombols 37 beurten een moyene van 1,62 een serie van 5 jammer.
De 4e partij moest ik tegen Anita Koedijk die verloor ik helaas met
57 carombols 37 beurten moyene van 1,54 en een serie van 8
jammer.
De 5e partij moest ik tegen Frank Botman die speelde ik op 1
carambol niet uit want de laatste bal die ketste en dat was heel
jammer en dus kreeg ik nog een na beurt en die laatste carombol
maakte ik van de acietstoot in de nabeurt en toen was het reimice.
Ik had 60 carombols 35 beurten en een moyene van 1,71 en een serie
van 5.
De 6e partij moest ik tegen Gerad Groot die won ik gelukkig want ik
moest tegen de nummer 1 en dat was Gerard Groot , dus ik won van
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hem ik had 60 carombols 42 beurten moyene van 1,42 en een serie
van 4.
En toen de laatste partij moest ik tegen Jeffrey Bijl en die verloor ik
met 37 carombols 33 beurten en een moyene van 1,12 en een serie
van 6.

En me toernooigemiddelde was 7 partijen 1,56 en me hoogste serie
was 19.
En toch wil ik iedereen bedanken die kwamen naar mij kijken echt
heel hartelijk bedanken want dat vond ik toch wel heel leuk dat jullie
er waren uit Heemskerk echt heel harstike bedankt.

Groetjes van Wesley de Wildt

District finale 7e klasse jeugd
Op 4 september moesten we de districts finale 7e klasse jeugd spelen
bij BVK in Krommenie.
Iedereen die mee deed heeft heel goed gespeeld. De beste
tegenstanders die tegen mij hebben gespeeld zijn Rick en Patrick.
Die gingen haast elke keer gelijk met mij op. Uiteindelijk heb ik toch
nog van ze gewonnen. Het was heel leuk om met hun te spelen
omdat ze de wedstrijd spannender maakten. Maar tegen de rest was
ook niet zo makkelijk als ik dacht dat het was. Want zoals Jeffrey en
de anderen die maakten de wedstrijd ook best spannend. Maar omdat
ik een goed weekend had en lekker gespeeld had had ik uit eindelijk
van iedereen gewonnen en bleef ik eerste staan. Ik was dus eindelijk
kampioen. Ik had een beker en een mediale gehad en een zakje snoep
van Leon. Ik had natuurlijk ook de eindstand op het blaadje gehad
maar mocht niet door naar het gewest maar was wel gepromoveerd.

Groetjes Myriam Kranendonk.
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30-31 oktober 2004 in Zwaag.
We moesten Zaterdag om 11.45 uur aanwezig zijn voor de regio
finale Zesde klasse.
De deelnemers zijn Palu Zuurbier West Friesland, Jaap Oorp West
Frieslan, Roel Haakman West Friesland, Sabine Schutte West
Friesland, Daan Mosch Schagen, Jeffrey Lenaers, Linda mans,
Patrick Verduin Alkmaar.
Helaas voor Paul Wezepoel (onze reserve) was iedereen op tijd dus
hij moest jammer genoeg naar huis, bedankt Paul dat je evengoed
aanwezig was.
Het waren spannende wedstrijden soms waren ze snel afgelopen en
soms leek er geen einde aan te komen.
Tussen de middag kregen we een broodje te eten, daarna moesten we
nog drie partijen biljarten. Toen gingen we naar huis, om de
volgende dag weer om 12.00 uur te beginnen.
Toen mochten we nog drie partijen spelen, het bleef heel lang
spannend want pas de laatste ronde werd bekend wie er op de
tweede, derde en voerde plaats eindigde.

De stand was uiteindelijk:
1: Paul Zuurbier 5: Roel Haakman
2: Linda Mans 6: Jeffrey Lenaers
3: Sabine Schutte 7 : Daan Mosch
4: Patrick Verduin 8: Jaap Worp
Linda Mans had de hoogste serie van 9 caramboles, het toernooi
gemiddelde was 0,60. Zelf was ik erg blij met mijn laatste partij die
ik af sloot met het hoogste partij gemiddelde van 1,42.
Ik vond het erg leuk om aan de regio finale mee te mogen doen.

Patrick Verduin.
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Heemskerk 5 december

Hallo kinderen van de Magneet.
Hier is Piet omdat Sint jullie niet vergeet.
Ik hoor dat hier les gegeven wordt met ballen.
Jullie laten ze over de lakens knallen.
Met een keu sturen jullie ze in de goede richting.
Sinterklaas vindt het maar een vreemd ding.
Jullie krijgen iedere vrijdag les van Jan Keus
Sint vindt dit een reus.
Want als hij vrijdags naar zijn groepie gaat
Is het, voor hij naar huis op zijn fietsje stapt, al heel laat.
Ook Paul gaat vrijdags laat naar bed.
Als hij op jullie let.
Of jullie voorzichtig doen met het groene laken.
Daar moet hij goed over waken.
Jan de Wildt laat jullie ook de juiste kneepjes zien.
Zo scoren jullie zeker een carambole of tien.
Ook vergeet Sint jullie meester Piet in dit gedicht niet.
Hij is met biljarten een kanjer en scoort er zo een carambole of
honderdtien.
Hoe dit moet laat hij jullie heel graag zien.
En dan is er ook nog een zekere Joop.
Door hem zitten jullie ballen niet in de knoop.
Door zijn goede lessen scoren jullie steeds beter
En krijgen jullie tegenstanders het steeds heter
Marion en Monica zorgen voor jullie in de bar met een lach
Ook dit seizoen, iedere vrijdag.
Al deze mensen staan voor jullie klaar dit seizoen.
En hopen op een biljartkampioen.
Dus zorgen jullie met elkaar voor een leuke sfeer.
Dan komt Piet het volgend jaar zeker weer.
Jullie krijgen straks allemaal een letter en wat strooigoed voor thuis.
Anders moeten wij alles schoon maken, want het geeft veel gruis.

Groetjes van Sint en Piet
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5e Klas gewestelijke finale in `t Vennewater

We hadden er zin in en kwamen al veel te vroeg bij `t Vennewater
aan. Alles was nog gesloten.
Toen we binnen waren moesten we nog ff wachten tot de partijen
konden beginnen. Vanaf het begin was er al een gezellige sfeer.
Met de pauze kregen we een heerlijke lunch aangeboden en die
hebben we met smaak en veel gelach naar binnen gewerkt.
Daarna weer door met de partijen. Aan het einde van de dag stond
Hidde aan kop.De volgende dag gingen we er weer met plezier er
naar toe.
De sfeer was nog steeds goed en we hebbende rest van de dag lekker
gespeeld.De eindstand was nog steeds met Hidde aan kop, Floris
werd derde,Yoni werd 4e en Wendy eindigde als 7e.
`t Vennewater heeft alles weer keurig geregeld en het was een
weekend om op terug te kijken.
Tot de volgende keer,

Floris,Yoni en Wendy (de Magneet)

Links: Wendy, midden Floris en rechts Yoni


