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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 De Hoven 4

Wim 1965 BG Heemskerk
: 0251-234998

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: P.J.M. Mans Zandvoortselaan 157
Paul 2106 AM Heemstede
: 023-5242809

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Wedstrijdleider / jeugdleider: Paul Mans

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

De verhuizing zit erop, dus hoop
ik de komende tijd weer wat meer
tijd voor OBIS vrij te kunnen
maken.
Want we hebben nog het een en
ander voor de boeg, zoals het
Koelman / Klingeler toernooi en
de team-wedstrijden van de
clubavonden, daarna breekt de
vakantieperiode aan en in de
week na de kermis zal het
clubkampioenschap verspeeld

worden.
Ik wens een ieder veel plezier en succes in deze aankomende
toernooien en wedstrijden.

Helaas heeft Jan Keus te kennen gegeven te stoppen met het
begeleiden van de jeugd op de vrijdagavond, wegens een te zware
belasting van zijn gezondheid.
Wij danken Jan voor al zijn jaren vrijwilligerswerk bij de jeugd.
Tegelijkertijd is dit een oproep aan de leden of er iemand is die zich
beschikbaar zou willen stellen om op vrijdag-avond de jeugd te
willen begeleiden of daarbij wil assisteren.
Mocht U hier interesse voor hebben dan graag contact
opnemen met het bestuur.
Verder wens ik een ieder de komende tijd nog veel
biljartplezier en een zonnige vakantie toe.

Groetjes,

De Voorzitter
( Wim Koelman )
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Van de redactie
Beste clubgenoten,

Dit clubblad is al weer het laatste van dit biljartseizoen.
In deze uitgave kunt U o.a. weer het jaarverslag van de
hoofdwedstrijdleider lezen.Het jaarverslag van onze jeugdleider Paul
Mans houdt U nog tegoed. Paul zal even de tijd gegund moeten
worden om het jaarverslag van de jeugd op papier te zetten. (volgend
clubblad misschien?) Aller begin is moeilijk!

Wist U trouwens dat de gemiddelde leeftijd van de dinsdag-,
woensdag- en donderdagavondleden 55 jaar is? De middagen heb ik
er maar niet bij geteld, anders zou het nog wat hoger uit kunnen
komen.
De vergrijzing in Nederland laat ook OBIS niet ongemoeid en komt
met een denderende vaart aanrollen. Een storm van kunstknieën,
kunstgebitten, pillendoosjes, rollators en incontinentieluiers gaat ons
land overspoelen en is ook bij onze vereniging in aantocht.En wat te
denken van boosters, steunkousen, traplift en verhoogde toiletpotten!

Oud…, zult U zeggen? OBIS-leden
oud……? Welnee, waar heb je het toch
over? Houdt toch op met die rare
mijmeringen en het gezeur over oud
zijn. Wat is oud eigenlijk???
Als je bedenkt dat de gemiddelde
levensverwachting al iets boven de 80
ligt in Nederland, nou, dan hebben we
met z’n allen nog heel wat jaartjes voor
de boeg.
We zijn best een kwieke, goed
draaiende vereniging en met de
jeugdige “Magneters” in aantocht
hoeven we ons echt geen zorgen te
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maken over de vergrijzing. Eens komt de jeugd er ook aan!

Heel jammer dat Jan Keus de beslissing heeft genomen om op de
vrijdagavond te stoppen als begeleider van de jeugd. Ik denk dat de
jeugd hem node zal missen. Maarja, zijn beslissing moeten we
natuurlijk respecteren. Jan heeft geprobeerd, in de lange tijd dat hij
de jeugd heeft bijgestaan, hen te enthousiastmeren en het ze naar de
zin te maken. Immers, plezier in het biljarten zo vertelde Jan, houdt
onze jonge biljarters aan de biljarttafel en haken dan niet gauw af. En
gelijk heeft hij!!!! (Zie brief van Jan persoonlijk elders op pagina 70)

Het aantal jeugdleden blijft stabiel. Op dit moment zijn er zo’n 18
Magneters en dat geeft aan dat de begeleiders/trainers zéér goed
bezig zijn. Een aanpak die de jeugd blijkbaar aanspreekt.
Complimenten zijn zeker op z’n plaats richting deze mensen.

De doorstroming van de jeugd naar de senioren, zal een logisch en
mooi uitvloeisel zijn van deze aanpak. De jeugd heeft de toekomst en
daar is iedereen het wel mee eens! De senioren zullen ze straks met
open armen ontvangen.

Een generatiemix is dan het
gevolg. De ‘ouderen’ spreken

over vroeger, ‘toen ik nog jong
was’ en de ‘jongeren’
spreken over de toekomst,
‘als ik oud ben’,
Hier tussenin zit menig
geanimeerd gesprekje,
waarbij heel veel

biljartervaringen de revue zal
passeren en veel gespeelde

partijen zal worden geanalyseerd.
Een (groot) verschil in leeftijd zal door

deze gemeenschappelijke biljartinteresse niet
al te zeer opvallen.
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Wilt U een keertje de sfeer komen proeven bij de jeugd? (Vrijdagsavond is
de clubavond van “de Magneet”!) U bent van harte welkom. Uw
belangstelling wordt, niet alleen door de jeugdleden, maar ook door de
begeleiders/trainers zeer op prijs gesteld. Mocht het zo zijn dat U op de
vrijdagavond wat tijd kunt vrijmaken om de jeugd bij te staan, dan zal
jeugdleider Paul Mans daar heel blij mee zijn. Door het wegvallen van Jan
Keus is een vraag naar wat extra hulp niet onterecht.
Geef ze Uw steun en de waardering die ze behoren te krijgen.

Tot slot wens ik U allen een fijne vakantie toe, met heel veel zonneschijn
en zie U graag weer terug in een blakende gezondheid, met een enorme
honger naar de biljartballen.
Heeft U ineens een ingeving en krijgt U zomaar de kriebels om ook eens
wat voor ons clubblad te schrijven, schroom dan niet en neem Uw pen en
papier even ter hand en lever dan Uw verhaaltje op de bekende manier bij
mij in. Ik zou daar zeer mee in mijn sas zijn.
Inzenders van kopij voor dit clubblad wil ik bij deze graag bedanken.

U kunt Uw kopij voor het volgend clubblad tot uiterlijk woensdag 13 juli
2005 inleveren.
Inlevermogelijkheden:
In de gele kopijbak in de hal van ons clubgebouw.
Per diskette. (in de kopijbak)
Mailen naar: jacetwillemshoeve@hetnet.nl
Willemshoeve 1 1906 CZ Limmen Tel.: 072-5053603

Bedankt met vriendelijke biljartgroeten,
George Jacet.

Rokers,
Houdt U aan de regels betreffende
de rookafspraken!
Gelieve niet te roken aan de
schrijverszijde.
Dus:
Verboden te roken aan deze zijde!
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Inschrijving PK’s en teams.

De inschrijvingen voor de persoonlijke kampioenschappen
in ons district dient U, middels het aan U verstrekte
formuliertje (bij Uw clubblad geleverd), vóór 26 juni 2005
inleveren bij onze hoofdwedstrijdleider Henk Lammers.
Dus niet zoals vorig jaar voor 1 augustus!

Vóór 26 juni (voor 1 juli moet het binnen zijn in het district) kunt
U inschrijven voor de volgende P.K. wedstrijden:
Libre 5e klasse, 4e klasse, 3e klasse, 2e klasse, 1e klasse en
hfd.kl.
Bandstoten 5e klasse, 4e klasse, 3e klasse en 2e klasse.

Vóór 26 november 2005 (voor 1 dec. binnen zijn in het district)

kunt U inschrijven voor de volgende wedstrijden:
Toernooien: 3 bnd gr. 2e klasse en kader 38/2 en 57/2.
3 bnd. kl. 3e klasse, 3 bnd. kl. 2e klasse en libre 6e klasse.

Alle inschrijvingen voor de teamcompetitie in het District,
dient U ook via onze hoofdwedstrijdleider Henk Lammers
te doen.
De inschrijving van deze wedstrijden, voor het nieuwe
seizoen 2005-2006, moet uiterlijk 26 juni 2005 bij onze
hoofdwedstrijdleider binnen zijn. (voor 1 juli moet het binnen
zijn in het district)

Vergeet vooral niet uw inschrijving op tijd te doen!
Gr. Henk Lammers, hfd. wedstr. leid.
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Onderlinge teamwedstrijden 2005

Team 1: Team 2:
J. Beentjes 250K M. Versluis 250 K
H. Lammers 84 L Sj. Koelman 84 L
M. Smit 80 L J. Limmen 60 L
P. Karsten 50 L H. Welboren sr. 48 L
D. Smit 48 L G.v. Kordenoordt 44 L
G. Smit 24 L H.v.d. Laan 25 L

Team 3: Team 4:
J. Ripke 200 K J. Roelands 180 K
W. Burger 104 L R. Bart 100 L
H. Welboren jr. 70 L H. Beentjes 50 L
B. Lammers 48 L D. Tiecken 45 L
Sj. Reuzenaar 40 L J. Sinnige 44 L
W. Pettinga 23 L P. Limmen 26 L

Team 5: Team 6:
M. Henneman 170 L M. Guldemond 180 L
A. Jager 110 K Jh. Tiecken 104 L
W.v. Roon 62 L A. Mantel 58 L
H. Palm 50 L B. Looyenga jr. 56 L
J. Lammers 38 L S. Jorritsma 37 L
T. Glorie 27 L B. Koelman 32 L

Team 7: Team 8
Sj. Strik 130 K G. Jacet 160 K
Jh. Mol 110 K J. Scheffer 130 K
D. Ripke 60 L W. Koelman 60 L
P. Snijders 50 L J. Keus 50 L
P. Fatels 36 L L. Wezepoel 38 L
C. Welp 36 L H. Koper 37 L
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Speeldatums teamwedstrijden:

Maandag 6 – 6 Team 1 – Team 5
Team 2 – Team 6

Dinsdag 7 – 6 Team 3 – Team 7
Team 4 – Team 8

Woensdag 8 – 6 Team 1 – Team 6
Team 2 – Team 5

Donderdag 9 – 6 Team 3 – Team 8
Team 4 – Team 7

Maandag 13 – 6 Team 1 – Team 8
Team 2 – Team 7

Dinsdag 14 – 6 Team 3 – Team 6
Team 4 – Team 5

Woensdag 15 – 6 Team 1 – Team 7
Team 2 – Team 8

Donderdag 16 – 6 Team 3 – Team 5
Team 4 – Team 6

Maandag 20 – 6 Team 1 – Team 2
Team 7 – Team 8

Dinsdag 21 – 6 Team 3 – Team 4
Team 5 – Team 6

Woensdag 22 – 6 Team 1 – Team 3
Team 5 – Team 7

Donderdag 23 – 6 Team 2 – Team 4
Team 6 – Team 8

Maandag 27 – 6 Team 2 – Team 3
Team 6 – Team 7

Dinsdag 28 – 6 Team 5 – Team 8
Team 1 – Team 4

Vervangende partijen mogen ook nu weer gespeeld worden.
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Vervangende partijen mogen gespeeld worden door eenieder, maar
de te maken caramboles dienen zoveel mogelijk hetzelfde aantal te
zijn.
Een richtlijn hieronder:
Als nr. 1 er niet is, dan speelt nr. 2 vervangend.
Als nr. 2 er niet is, dan speelt nr. 1 vervangend.
Als nr. 3 er niet is, dan speelt nr. 4 vervangend.
Als nr. 4 er niet is, dan speelt nr. 3 vervangend.. enz.

Voor de beste 12 finalisten geldt de 6 best gespeelde wedstrijden.

De beste 12 wordt gespeeld op:
vrijdag 26 – 8, Zaterdagmiddag 27 – 8, maandag29 – 8,
dinsdag 30 – 8, zaterdagmiddag 3 – 9 en zondagmiddag 4 – 9.

De tellijsten weer graag in het ballenkastje.

De uitslagen vul ik zelf, iedere speeldag, zoveel
mogelijk in op het prikbord.
Dus U hoeft niets in te vullen!!

Sukses,
Hfd wedstr. leid. Henk Lammers.

Het kerkhof, mijnheer?
Eerst hoek links,
aan het einde van de doodlopende straat.

Mijn vrouw ziet de vuilnismannen voorbijaan.
Ze roept:
“Ben ik te laat voor het vuilnis”? Nee, spring er maar in!
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Om te weten:

Wist U dat het C2-team, bestaande uit Nico Mongelluzzi, Ben
Loolyenga, Henk Lammers en Jos limmen, kampioen zijn
geworden van het dictrict? Een uitnodiging om deel te nemen aan
de regiofinale hebben ze met grote blijdschap ontvangen en is
inmiddels verspeeld in het biljartcentrum in Akersloot. Een verslag
van deze finale leest U elders in dit clubblad. (pag. 31)

In het vorige clubblad heeft onze secretaris in de notulen van de
jaarvergadering op 9 maart j.l. abusievelijk vermeld dat jubilaris C.
Welp de ziveren speld werd opgespeld. Dat moest natuurlijk de
“gouden speld” zijn, welke bij het 40-jarig lidmaatschap behoort.

Jos Limmen is gestopt op de woensdagmiddag. Jos vond het wel
genoeg zo. Spelen op de woensdagmiddag en dan ’s avonds de
clubavond er achteraan. Beetje te veel van het goede! Henk
Beentjes is een goede opvolger geworden.

De druk op de biertap is door P.v.d. Meij, door middel van een
ingewikkeld ventiel, op de juiste druk gezet, zodat het biertje
tappen een fluitje van een cent is geworden!

Ten onrechte is in ons vorig clubblad vermeld dat Piet Snijders
naar het Binnenhof is verhuisd, maar dat moest zijn: Piet Bosman!
Inmiddels heb ik het appartment van Wim Koelman mogen
bewonderen en heb geconstateerd dat het in het Binnenhof goed
vertoeven is en je je daar snel op je plek voelt. Veel woongenot, dat
is zeker!

Helaas hebben broer en zus, Micha en Cynthia Tiecken, per 1 juli
a.s. bedankt voor het lidmaatschap bij OBIS. Micha omdat de
woensdagavond hem slecht uit komt (werk) en Cynthia gaat in
Amsterdam studeren en zal geen tijd kunnen vinden om op onze
clubavond te blijven. Beide veel sukses voor de toekomst.

Rob Overdijk is voor zover ik weet redelijk goed hersteld van zijn
ziekte en speelt zo af en toe zijn partijtje kader op de
donderdagmiddag weer als vanouds mee. Houden zo Rob!

De clubkampioenschappen werden in het verleden in juni
verspeeld. Dit jaar (en mogelijk de volgende jaren), wordt deze
finale begin september, na de beste 12, (dat is vlak na de kermis),
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verspeeld. Houd U het publicatiebord en het volgend clubblad goed
in de gaten voor de juiste datum en voor de tel- en schrijfbeurten.

De laatste speelavond voor de senioren is op donderdag 26 mei en
de eerste speelavond zal zijn op dinsdagavond 16 augustus 2005.
De laatste en eerste speelavond voor de jeugd is mij niet bekend!
De datum voor de jeugd-clubfinale is vrijdag 20 en 27 mei en op
zondag 5 juni. U bent van harte welkom! (zie pag. 63)

Jammer, Jammer, Jan Keus is jammerlijk gestopt met het
begeleiden van de jeugd. Zijn gezondheid laat de inspanning om
iedere vrijdagavond acte de présence te geven niet meer toe.
Misschien kan Jan zich ontplooien als verslaggever voor ons
clubblad. Een “hulpje” die voor mij de nodige kopij kan verzorgen
is nooit weg. Zeker een heerlijk rustig en betrokken afbouwbaantje
voor Jan! Ik hoor het vast nog wel van hem?

Bent U in het bezit van het blad “STATUTEN EN
REGLEMENTEN van de biljartvereniging OBIS”?
Zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit aan secretaris
Anne Jager te geven. Een nieuw, aangepast en
actueel exemplaar krijgt U in ruil van hem
overhandigd. Één exemplaar zal altijd in de
biljartzaal voor U ter inzage liggen!
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Dinsdagavond groep. 10 mei 2005

Met nog enkele wedstrijden te gaan is dit de actuele stand met nu
bovenaan Henk Beentjes met nu een moyenne van 2.48 en een hs van
19 perfect dus en waarschijnlijk wel zeker van deelname aan de
clubfinale. Op de 2e plaats weer een Beentjes in dit geval Ed met een
hoogste serie van 21 ongekend voor een 3-banden specialist en
misschien wel zijn hoogste serie ooit bij Obis. Nieuw op de dinsdag
is Piet Snijders ooit begonnen op het tafelbiljart van vader Evert
Koelman en nu nog steeds actief op het groene laken. Dan Gerard
Bruins sterk opkomend na 3 partijen nog op “nul” punten en nu op de
4e plaats en nog volop in de race voor een plek bij de eerste 3
plaatsen. Zo ook Piet Fatels gecontracteerd vanuit het team van de
Jansheeren en nu vast op de dinsdag en direct bovenin de hitlijst te
vinden en dat moeten we weten ook want ’s avonds laat krijgen ook
direct weer te horen hoe hij ooit samen met Cees Glas bij ADO drie
keer op rij kampioen is geworden.
Geen Bietencampagne en meneer Schoehuijs is direct op de 6e plaats
te vinden met een hs van 14. Zo ook Ron de Ruyter zowel op het
biljart zoekende naar de juiste oplossing is Ron ook weer zoekende
naar een woning in Heemkerk (tips welkom), na 6 wedstrijden
ongeslagen bovenaan echter nu op plaats 7. Op plaats 8 vinden we
Henk Lammmers die zich afgelopen weekend in Akersloot plaatste
met het team OBIS 3 voor de landelijke finale eind mei maar ook
thuis wel van zich laat spreken want komen met sterke verhalen over
een bout M10 die gebroken was bij Ria haar bedbodem geeft
natuurlijk wel te denken metaalmoeheid , ik geloof er niks van.
Inmiddels alweer het 2e seizoen van Jos bij de dinsdag begonnen met
bandstoten en nu weer vertrouwd 38/2 en met duidelijk resultaat en
plezier en een hs van 87. Een hoogste serie van 87 is ondergetekende
nog lang niet aan toe en zal er wel nooit van komen ook. Maar na een
moeilijke prive periode wil Bert eigenlijk het voorstel doen om in de
naam OBIS de letter “O” zo te veranderen dat de betekenis wordt
Ontspannen Biljarten Is Sport want winnen is leuk maar een
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ontspannen avondje is veel belangrijker. De volgende in de rij is Cor
de Heer die na jaren van bandstoten volgend seizoen weer kader gaat
spelen iets wat hij nu ook al doet in het westfriese kader team en
mede dankzij een gunstige regeling bij de PTT volgend seizoen meer
dan voldoende tijd hiervoor heeft.
Dan een nieuwe coming man Erik Duyn die misschien mede door de
sinas een hoogste serie heeft laten noteren van 20 en serieus op weg
lijkt de top van de dinsdagavond te bereiken. Dan iemand die
momenteel al 40 jaren in het bakkersvak zit en dan nog niet z’n
moyenne kunnen spelen geeft toch twijfels willem respect voor je
jubileum en over het biljarten hebben we het nog wel een keer.
Nu Piet van de Mey hollen en stilstaan en laatst een partij met een
gemiddelde van 6,08 maar misschien heeft je vakantie in Turkije je
de nodige inspiratie opgedaan. Zo ook Ben Lammers die probeert
meer op verzamelen te spelen maar ook merkt dat als een mooie
verzamel-bal net misgaat de buren er met de punten van door gaan
maar de aanhouder wint. Dan Gerard Elst reeds geplaatst voor de
clubfinale dus niet direct om de bovenste plaatsen meer hoeft te
strijden. Iemand, Sjon, die wel veel strijdt tijdens de PK’s, promotie
naar 1e klas, maar op de dinsdag valt daar weinig van te merken maar
binnenkort weer vader wordt en dat toch veel belangrijker vindt.
Dan Kees Beentjes die langzaam aan weer wat beter begint te spelen
en misschien dan de 3e periodetitel van ADO nieuwe inspiratie geeft.
De andere Cees , Cees Welp, laat bijna geen avond verstek gaan en
laatst een prachtige serie van 14. Dan Remco Bart, derde in het eerste
rooster, en speelt een barrage partij met de 3e plaats van het 2e rooster
dus nog volop mogelijkheden en als in die barrage partij wederom
een serie van 45 zit komt het wel goed. Met wie het ook wel goed
komt is Ben Beentjes die lachend het 2e rooster speelt aangezien hij
door z’n 1e plaats van het 1e rooster reeds is geplaatst voor de
clubfinale.
Dan Arnon Mantel die volgens eigen zeggen momenteel speelt als
een dweil ,hoewel hij toch veel bij Obis wordt gesignaleerd echter
hier waarschijnlijk meer is voor een lekker biertje dan om een
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partijtje te trainen. Ook Bank Koelman bevindt zich in de onderste
regionen maar doet dit lachend aangezien de hij volgens eigen
zeggen kapitale verdient met de Tennis sport, Rotterdam Open en het
melkhuisje. Iemand die ook goede zaken doet met een andere sport is
Siem Mol die door de vele toernooien in zijn sporthal de
dinsdagavond biljarten echt als een avondje ontspanning ziet wat
echter wel in de resultaten te merken is. Soms de onmogelijkste
ballen en soms 10 beurten over 1 carabole Rinus Wolke die volgens
de laatste berichten momenteel wordt getraind door Jos Scheffer dus
hiervan gaan we ongetwijfeld meer horen. Ook Toon Glorie die door
blessure aan de hand, ontstaan door een nog steeds niet opgehelderde
valpartij ergens laat in de avond, enkele partijen moest
missen.Wesley ook in de onderste rij werkt vast te hard bij Willem
en moest bijvoorbeeld laatst een partij missen wegens rugklachten,
had zich waarschijnlijk vertild aan de geldla bij Koelman.
Ook Jaap Aardenburg moet momenteel zijn aandacht verdelen tussen
zijn gezin en OBIS, aan de stand is duidelijk te merken waar de
prioriteit ligt. En last but not least Bert van Harlingen als laatste in de
rij bezit wel de mogelijkheden, serie van 19, maar het komt er dit
seizoen nog niet helemaal uit.
Goed dat was het overzicht tot nu toe met hier en daar een dubbele
opmerking die niet altijd even letterlijk moet worden genomen.
(De stand vindt U op de volgende pagina!)

Groet jullie wedstrijdleider en zomaar iemand van de dinsdag die de
hele boel aan elkaar heeft geschreven.
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Actuele stand van de dinsdagavond op 11 mei 2005
Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen?

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy
1 Beentjes, H 26 57 1227 497 2,46 19 4,16
2 Beentjes, E 26 56 1097 526 2,08 21 4,18
3 Snijders, P 26 53 1230 544 2,26 17 3,33
4 Fatels, P 26 50 850 588 1,44 13 2,76
5 Bruins, G 26 47 794 552 1,43 10 2,18
6 Scheffer, J 26 45 3163 466 6,78 87 19,42
7 Schoehuijs, G 26 45 930 534 1,74 14 3,33
8 Lammers, H 26 44 1909 540 3,53 25 6,00
9 Ruijter de, R 26 43 841 579 1,45 9 2,40
10 Heer de, C 26 42 1572 537 2,92 22 6,60
11 Looijenga jr, B 26 41 1299 544 2,38 19 4,30
12 Duyn,E, E 24 40 1430 476 3,00 20 5,23
13 Koelman, W 26 40 1357 564 2,40 21 3,15
14 Elst, G 24 38 913 579 1,57 11 2,73
15 Meij van de, P 25 37 1637 566 2,89 21 6,08
16 Lammers, B 26 36 984 479 2,05 13 3,69
17 Beentjes, B 25 36 900 544 1,65 14 3,50
18 Beentjes, K 26 35 1716 568 3,02 31 5,61
19 Koelman Jh, J 26 34 1791 515 3,47 39 8,40
20 Welp, C 26 34 778 632 1,23 14 2,11
21 Pettinga, W 23 31 426 515 0,82 7 1,53
22 Mantel, A 26 31 1267 556 2,27 17 4,83
23 Mol S, S 23 31 1153 506 2,27 23 4,14
24 Bart, R 22 30 1723 408 4,22 45 12,50
25 Koelman B, B 25 28 657 623 1,05 10 1,88
26 Wolke, R 23 27 309 511 0,60 5 1,38
27 Glorie, T 20 26 428 433 0,98 6 1,50
28 Aardenburg, J 26 26 1124 614 1,83 13 3,05
29 Harlingen van, B 24 19 1076 526 2,04 19 3,92
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De uitvinder
van de pomerans

bron: Biljart Totaal dec. '97
23 December 1997 was het 150 jaar geleden dat François
Mingaud overleed. De Fransman, geboren op 4 januari 1771 in
het Zuid-Franse Le Cailar, in de buurt van Nimes, wordt in het
algemeen aangezien als de uitvinder van de pomerans, het
onontbeerlijke stukje leder aan het uiteinde van de keu.

Door zijn vinding werd het mogelijk
effect te geven waardoor doorschiet-,
trek- en kopstoten konden worden
gemaakt. Een nieuw tijdperk opende
zich voor de biljartende wereld.
Daarvoor diende men met de keu de
speelbal zoveel mogelijk in het
midden te raken om afglijden van de
bal te voorkomen. Mingaud heeft het
laatste kwart van zijn leven in
Rotterdam gewoond, waar hij op 64-
jarige leeftijd voor een tweede maal

trouwde. De Fransman woonde in de Hoogstraat in de havenstad. Het
betreffende pand is echter in de Tweede Wereldoorlog
weggebombardeerd. Op 23 december 1847 kwam er een einde aan
het leven van deze belangrijke biljartpionier. Vijf dagen later werd
hij begraven op de Crooswijkse begraafplaats in Rotterdam.

François Mingaud schreef in 1827 een boek met de titel: "Noble jeu
de Billard", wat drie jaar later in de Engelse taal verscheen. Het boek
geldt als een van de kostbaarste exemplaren die kunnen voorkomen
in een biljartcollectie.
In het buitenland heeft men blijkbaar grote moeite met de correcte
spelling van de naam Mingaud. In diverse boeken en tijdschriften in
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allerlei talen die we de afgelopen jaren onder ogen kregen treffen we
liefst tien voorbeelden aan waarmee de uitvinder van de pomerans
wordt bedoeld: Mangaud, Mengand, Mengaud, Migaud, Mignaut,
Mingo, Mingot, Minguad, Wingaud en uiteraard de juiste spelwijze:
Mingaud.

Als leuk detail kan over kapitein Mingaud (hij was een van
Napoleons officieren) worden gemeld dat hij in de Bastille zat
opgesloten als politiek gevangene. Hij moet wel een grote cel gehad
hebben want op een of andere manier kreeg hij er een biljarttafel
geplaatst. De kapitein was zo bezeten van het biljart dat hij, toen hij
zijn straf uitgezeten had, toestemming vroeg om langer in de
gevangenis te blijven om zo zijn spel te kunnen perfectioneren.

Marcel Smit.

Voorwedstrijden 3-banden 2e klasse
Op 7 en 14 maart j.l. speelde Ed Beentjes zijn voorwedstrijden bij B.V.
WIK in Bakkum.
Helaas, zo vertelde Ed, ging het niet zo goed en voldeed hij alleen met het
inzenden van zijn eindresultaat.
Ed had 4 matchpunten een eindmoyenne van 0,446 en een hoogste score
van 4. Vermeldenswaardig is nog dat Ed zijn eerste partij met een
gemiddelde van 0,806 winnend afsloot. Dat was dus niet verkeerd!
Volgend jaar beter Ed!
George

Komt een non ’s morgens vroeg hollend naar Moeder-overste.
Moeder-overste….Moeder-overste. Ja mijn kind wat is er aan de hand? Ik
eh….eh…kon vannacht niet slapen van de warmte, en ben toen in de tuin
gaan wandelen. Opeens pakte de tuinman mij van achteren vast, na een
worsteling heeft hij mij eh…mij- eh, nou U weet wel gedaan. Wat moet ik
doen? Ga eerst eens tien rauwe citroenen eten. En….. is dan mijn zonde
vergeven? Neen mijn kind, maar dan is in ieder geval de grijs van je
gezicht.
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Jaarverslag C-1 team

Het team bestond afgelopen seizoen uit 5 spelers nl.John Mol (170),
Willem Burger (100),Nico de Groot (100) en twee nieuwelingen,
Martin Guldemond (130) en Marcel Smit (100).
Omdat onze poule uit 7 teams bestond moesten we 6 keer uit en
6 keer thuis.Jammer genoeg bleek al snel dat John ,Willem en Nico,
vanwege persoonlijke en arbeidsbeslommeringen, maar mondjesmaat
ingezet konden worden.Het werd derhalve een zeer wisselvallig
seizoen.
Uit de eerste 6 wedstrijden werden maar 3 schamele puntjes
gehaald,terwijl uit de laatste 6 wedstrijden 10 punten werden
gehaald. Hiermee klommen we van de laatste naar de derde plaats in
de eind stand.Er zijn niet zoveel hoogtepunten te melden, buiten drie
hoge series, te weten John (109), Martin (81)en Marcel (52).Martin is
halverwege verhoogd van 130 naar 160 caramboles en Marcel mag
er volgend jaar 110 maken.
Rest mij te vertellen dat het mij nog niet duidelijk is of we volgend
jaar doorgaan en zo ja,met wie .Zeker is dat John hooguit reserve
wordt ,i.v.m. het OBIS kader team,waar hij in gaat spelen.
Rest mij alleen de persoonlijke resultaten nog.
Tot volgend seizoen.
PS. C-2 team ,gefeliciteerd met jullie Gewestelijk Kampioenschap en

Succes op het NK.
M.Smit
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Districts Kadertoernooi 20, 22 en 23 april 2005
Deelnemers: (Door Joop Roelands)

1 Siem Velthoven 250 38/2/1 Nova Vita

2 Jan Visser 200 38/2/2 Nova Vita

3 Joop Bijvoet 200 38/2/2 Nova Vita

4 Frans Peperkamp 150 38/2/3 Onder Ons

5 Joop Roelands 150 38/2/3 OBIS

6 George Jacet 150 38/2/3 OBIS

7 Micha Tiecken 150 38/2/3 OBIS

Haasten, haasten, haasten en gelukkig op tijd. Onderweg naar het
gebouw kom ik oude bekenden tegen, zoals Joop Koelman en Ko
Bolten. Binnen in de Viaanse Molen tref ik de meeste van
bovenstaande deelnemers aan. Maar toch zijn er een paar nog niet. Er
wordt druk gespeculeerd of er toch mogelijk nog een kansje voor de
omstanders in zit om mee te mogen doen. Maar een eventueel zicht
op zo’n buitengewoon kansje wordt hun al snel ontnomen, want Jan
Visser komt binnen alsof er niets aan de hand is. Maar hij weet wel
beter, want zijn eerste opmerking is “ben ik nu gediskwalificeerd,
neen toch,,,,,,die klok loopt iets voor hoor”. Ik heb van horen zeggen,
dat Jan om dispensatie heeft gevraagd om af en toe naar het kleine
kamertje te gaan dat had met drukken te maken, maar weer niets met
biljarten. Nou ja! Ook Frans en Micha ontbreken nog en we vrezen
voor een snel toernooitje van anderhalve avond. “We kunnen er ook
om tossen” wordt door een der aanwezigen voorgesteld. “Of we laten
de arbiters spelen en de spelers arbitreren”. “Hoe zit dat nu met
Frans? Die zou toch bellen of hij met jou mee kon rijden, George?”
“Ik heb niets gehoord”is daarop het antwoord van George, die
behoorlijk aan het oor en de hals gehavend is na een chirurgische
ingreep (waarschijnlijk om hem toch nog iets langer en gezonder bij
ons te laten zijn). Chapeau voor George; hij heeft met de nodige
pijnstillers toch geprobeerd om netjes en dapper tegenspel te bieden
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aan zijn opponenten. Ook hij heeft om dispensatie gevraagd “Mag ik
mijn strik af laten, want ik heb er nogal last van?” De wedstrijdleider
keek daar eerst een beetje vreemd van op, maar even later ontwaarde
de goede borst dat George wel erg hevige pijnen moest doorstaan.
Want de hele linker gezichtshelft was extra duidelijk voor iedereen
met trieste bandages bij elkaar geplakt. Maar het mocht de eerste

avond niet baten. Te veel last! Uiteindelijk komen Frans en
Michalina met support binnen en zij worden alsnog toegelaten tot het
illustere aanwezige gezelschap en zelfs mogen zij eerst nog van een
lekker bakkie koffie genieten. Micha merkt als excuus op “ik had een
stotterende auto”. Ik spoed mij naar het toilet en juist in die
tijdspanne spreekt Joop Koelman als voorzitter van de
biljartvereniging Nova Vita een kort welkomstwoord aan de
aanwezige spelers, districtsarbiters en clubarbiters. Bij mijn
terugkomst van het toilet valt mij de verschrikkelijke bandages van
mijn biljartvriend George pas goed op en heb het meteen ontzettend
met hem te doen. Het bleek later niet ongegrond, want hij kon de
grote ballen niet zo mooi afstoten of het eindresultaat was toch dat
hij kon gaan zitten. Klo(t)s(s)en zorgden voor een abrupt einde aan
alle illusies. Ook een te vroeg losgelaten krijtje, die eigenwijs tegen
een bal aanleunde was de reden voor een snelle retour naar de
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heerlijk zittende stoel. De partijen werden gespeeld, de caramboles
geteld, de beurten geschreven en de verhalen deden de
ronde………..als ik die ene zo en die andere even…….Het publiek
was minimaal vertegenwoordigd, maar van een persoonlijk hoog
niveau….de stemming onder de spelers goed………de koffie
heerlijk, de verzorging door Arie van de nodige drankjes en snacks
uitstekend. Nog wat nakletsen met een drankje en toen huiswaarts.
Vrijdagavond werd redelijk bezocht door Ria, Inge, Wim, Piet, Cees,
Joop, Ab, Wim, Jan, Willem, Rob, ?, ?, ? en dat waren ze dan!

Zaterdagmiddag en avond
werden eigenlijk door een
handje vol publiek
bezocht. De
broodmaaltijd met soep
was dik voor mekaar.

Dan geef ik nu de ruimte aan het verslag van de wedstrijdleider dhr.
Anne Stap.

------ -----------------------------------------------------------

District Kadertoernooi
38-2

Hier het verloop van het District
Kadertoernooi in de Viaanse Molen,
georganiseerd door de biljart vereniging
Nova Vita.
Doordat men met 7 spelers was en op 3
tafels werd gespeeld werd het systeem “De
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Bruin” toegepast, waarbij elke ronde één speler vrij was; te beginnen
met de hoogst geplaatste speler.
Na 2 ronden voerde Roelands het veld aan met 4 punten. Velthoven
en Visser hadden elk 2 punten maar hadden hun tweede strijd nog te
gaan. Peperkamp had ook 2 punten door winst in de partij op Bijvoet.
Jacet en Tiecken waren nog puntloos. Na 4 ronden gingen
Velthoven, Visser en Roelands op kop met elk 6 punten. Bijvoet was
vrij en bleef op 4 punten steken. Peperkamp bleef op 2 punten staan.
Jacet en Tiecken nog steeds op nul.
Na 6 ronden kwam er meer tekening in de strijd. Velthoven liep zijn
eerste verliespartij op tegen Roelands, maar Roelands had in de 4 e
ronde verloren van Bijvoet. Zo kwamen Velthoven, Bijvoet en
Roelands elk op 8 punten. Visser op 6, Peperkamp op 4, Jacet boekte
zijn eerste winstpartij en kwam op 2 punten.
De zevende ronde moest de beslissing brengen. Velthoven won van
Bijvoet en Roelands won vanVisser. Velthoven en roelands hadden
beiden tien punten. Doordat beiden in verschillende klassen
speelden, moest het carambolepercentage de doorslag geven.
Velthoven won dit met 96% tegen Roelands 92%.

Wedstrijdleider A. Stap

Resumé
Alles bij elkaar was het toch wel een redelijk toernooitje. Maar ook
niet meer dan dat. De entourage is een heel andere dan wij bij OBIS
gewend zijn. De tafels sloegen iets vreemd af, maar liepen prima. Het

Ronde
1

Ronde
2

Ronde
3

Ronde
4

Ronde
5

Ronde
6

Ronde
7

Totaal ALG
MOY

S. Velthoven VRIJ 2 2 2 2 0 2 10 14,95
J. Visser 2 VRIJ 2 2 0 0 0 6 11,73
J. Bijvoet 2 0 2 VRIJ 2 2 0 8 11,38
J. Roelands 2 2 VRIJ 2 0 2 2 10 10,66
F. Peperkamp 0 2 0 0 VRIJ 2 0 4 8,31
G. Jacet 0 0 0 0 2 VRIJ 2 4 5,78
M. Tiecken 0 0 0 0 0 0 VRIJ 0 4,76
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materiaal was goed verzorgd. De organisatie was in goede handen
van de BV Nova Vita en hun puike afgevaardigde wedstrijdleider
Anne Stap. Ook aan de innerlijke mens werd gedacht en op
voortreffelijke wijze aangeleverd door Arie en zijn assistente Jannie.
Het arbiterskorps was goed vertegenwoordigd door onze district
arbiters. Alle spelers hebben hun eigen 6 partijen gespeeld. Er was op
zijn tijd ruimte voor een leuke grap of anekdote. Maar toch!!!

Er was niemand van de club. Niemand die even kwam kijken naar
onze prestaties. Wij waren met drie OBIS leden en zelfs vanaf het
begin titelkandidaat. En om een duistere reden/regel dus niet
kampioen, maar wel ex equo geëindigd.

Joop Roelands

Een specialist weet van een beetje heel veel.
Ik ben een super-genie: ik weet van niks, alles

Een leerling vraagt aan zijn hotelchef:
“Chef, nemen wij rund- of varkensvlees voor de kippenbouillon?
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Uitslag koppelraadsel clubblad eind maart 2005

Moeder land rover
Tand plak band
Neder laag hartig
Lig bad ge
Schaats kunst leer
Avond spits kool
Vol uit gaan
Oog contact lenzen
Fondue vork heftruc
Ruimte veer boot
Water rad slag
Pas pop concert
Voet spoor lijn
Schel pen delen
Wei land loper

Beste mensen (puzzelaars),

Jammer dat er deze keer geen prijsje beschikbaar was gesteld voor de
goede oplossing. Hoewel?
Paul Visser dacht dat voor elke goede inzending een consumptiekaart
beschikbaar was. Hij was zo slim om de goede uitslag een aantal
keren te kopiëren en een 5-tal in de gele kopijbak te deponeren om er
zeker van te zijn een paar consumptiekaarten in de wacht te kunnen
slepen.
Helaas Paul, geen prijsje deze keer, wat een pech!
Misschien een idee om zelf een leuk prijsje beschikbaar te stellen
voor de volgende puzzel? Deze is wel wat moeilijker op te lossen!!!!
Sukses!!! (Zie pagina 49.)
Gr. George.

Gezegde:
De glans van juwelen wordt bepaald door het licht dat er op schijnt.
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Jaarverslag hfd. wedstr. leid. Henk Lammers

Beste 12
1e L. Wezepoel 16 m.p. 1,48 moy.
2e J. Beentjes 15 m.p. 20,48 moy. 57/2
3e W. v. Tunen 14 m.p. 2,04 moy.
4e D. Ripke 14 m.p. 1,97 moy.
5e J. Ripke 14 m.p. 10,04 moy. 38/2
6e J. Sinnige 12 m.p. 1,49 moy.
7e W.v. Roon 11 m.p. 2,42 moy.
8e Sj. Koelman 9 m.p. 3,66 moy.
9e M. Smit 8 m.p. 2,97 moy.
10e H. Beentjes 7 m.p. 2,06 moy.
11e H. Welboren jr. 6 m.p. 2,36 moy.
12e N. Mongelluzzi 6 m.p. 3,69 moy.

Districtsfinale 3 bnd kl. 2e klasse
7e E. Beentjes 4 m.p. 1,370 moy.

Voorwedstr. 5e klasse libre
promotie: G. Bruins 1,37 moy.

geen finale (nieuw)
Voorwedstr. 4e klasse libre
7e G.v. Kordenoordt 8 m.p. 1,60 moy.
13e L. wezepoel 8 m.p. 1,35 moy.
21e G. elst 2 m.p. 1,50 moy.
25e J. Lammers 4 m.p. 1,31 moy.
28e S. Jorritsma 4 m.p. 1,24 moy.

Finale 4e klasse libre
1e G.v. Kordenoordt 11 m.p. 1,77 moy.

Regiofinale 4e klasse libre
7e G.v. Kordenoordt 4 m.p. 1,48 moy.
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Voorwestr. 3 bnd klein 1e klasse
1e J. Tiecken 9 m.p. 0,653 moy.
5e P.v.d. Meij 8 m.p. 0,617 moy.
6e J. Roekens 6 m.p. 0,609 moy.

Finale 3 bnd klein 1e klasse
3e P. v.d. Meij 8 m.p. 0,661 moy.
8e J. Roekens 0 m.p. 0,468 moy. (ziek?)

Jh. Tiecken niet meegedaan.

Voorwedstr. 3e klasse libre
12e B. Lammers 9 m.p. 2,07 moy.
15e P. Karsten 8 m.p. 2,12 moy.
24e A. Mantel 6 m.p. 2,05 moy.
32e H. Beentjes 2 m.p. 1,95 moy.
34e D. Smit 4 m.p. 1,76 moy.

Geen finalisten!
Voorwestr. 2e klasse libre
1e Sj. Koelman 10 m.p. 4,44 moy.
5e M. Smit 8 m.p. 3,64 moy.
11e H. Lammers 5 m.p. 3,48 moy.
13e H. Welboren jr. 6 m.p. 3,17 moy.
22e W.v. Weert 0 m.p. 2,96 moy.
25e B. Looyenga sr. 2 m.p. 2,64 moy.

W. Koelman H.D. 2,48 moy.
B. Looyenga jr. D. 2,26 moy.

Finale 2e klasse libre
1e Sj. Koelman 10 m.p. 3,87 moy.
2e M. Smit 8 m.p. 3,91 moy.

Regiofinale 2e klasse libre
6e Sj. Koelman 6 m.p. 3,84 moy.
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Voorwestr. 1e klasse libre
M. guldemond Directe prom. 8,03 moy.
N. Mongelluzzi Art. 6021 3,50 moy.
R. Bart H.D. 3,78 moy.
W. Burger H.D. 3,84 moy.
Jh. Tiecken D. 3,64 moy.
P. Visser D. 3,55 moy.

Geen finalisten.

Finale hoofdklasse libre (Geen voorwedstrijden)
1e M. Tiecken 14 m.p. 12,53 moy. (prom.)
3e M. Guldemond 12 m.p. 10,83 moy.

Regiofinale hoofdklasse libre
2e M. Tiecken 14 m.p. 10,87 moy.

Voorwedstr. Bnd.st. 5e klasse
15e J. Lammers 6 m.p. 0,66 moy.
18e S. Jorritsma 2 m.p. 0,77 moy.

Geen finalisten.
Voorwestr. Bnd.st. 4e klasse
1e H. Welboren jr. 12 m.p. 1,46 moy.
3e A. Mantel 8 m.p. 1,56 moy. (prom.)
9e G.v. Kordenoordt 9 m.p. 1,20 moy.
10e P. Karsten 8 m.p. 1,30 moy.
26e L. Wezepoel 4 m.p. 1,16 moy.
29e D. Smit 7 m.p. 1,02 moy.
30e H. Beentjes 4 m.p. 1,11 moy.
34e B. Lammers 2 m.p. 1,05 moy.
Directe promotie: B. Looyenga sr. 1,71 moy.

Finale bandst. 4e klasse
1e H. Welboren jr. 10 m.p. 1,60 moy. (prom.)
5e A. Mantel 6 m.p. 1,32 moy.
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Henk Welboren ging niet naar de regiofinale omdat hij vader werd.

Voorwestr. Bandst. 3e klasse
4e P.v.d. Meij 11 m.p. 1,89 moy.
5e N. Mongelluzzi 10 m.p. 1,84 moy.
7e H. Lammers 10 m.p. 1,77 moy.
11e Sj. Koelman 7 m.p. 1,97 moy.
21e W.v. Weert 5 m.p. 1,64 moy.
23e B. Looyenga sr. 7 m.p. 1,50 moy.

W. Koelman H.D. 1,31 moy.
M. Smit D. 1,35 moy.

Finale Bandst. 3e klasse
3e N. Mongelluzzi 8 m.p. 1,88 moy.
4e P.v.d. Meij 8 m.p. 1,86 moy.
5e H. Lammers 7 m.p. 1,44 moy.

Finale Bandst 2e klasse (geen voorwedstrijden)
2e C.d. Heer 8 m.p. 3,11 moy.

Voorwedstr. 3-bnd. klein 2e klasse
20e E. Beentjes 4 m.p. 0,446 moy.

W.v. Weert D. 0,341 moy.

Districtsteams
B-1 OBIS 1 5e plaats 48 – 50
C-1 OBIS 2 4e plaats 81 – 87
C-2 OBIS 3 1e plaats 81 – 34
C-4 OBIS 4 2e plaats 115 – 101

Regiofinale districtsteams
1e plaats OBIS 3 27 m.p. 98,3 % car.

(B. Looyenga, J. Limmen, N. Mongelluzzi en H. Lammers)
Henk Lammers hoofdwedstrijdleider.
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Laatste weekjes kadercompetitie
Het zit er weer op, een druk seizoen kadercompetitie.

Totaal 28 wedstrijden tussen begin september en begin april, houdt in
dat je bijna elke week aan de beurt bent.
De laatste wedstrijden werden een verplicht nummer. Het was al een
aantal weken bekend dat de kans op de halve finale slechts
theoretisch haalbaar was en dat was af en toe te zien. Joop scoorde
nog een mooie partij in 5 beurten, Jeroen in 7 en Frank won er nog
een in 8 beurten. Vincent z’n laatste partijen waren weer wat
hoopgevend voor komend seizoen. Toch weer een lichte stijgende
lijn, een paar partijen tussen de 19 en 22 gemiddeld lijken aan te
geven dat zijn studeercarrière tegen het eind loopt…
Eerlijk gezegd was het een teleurstellend jaar, te veel onnodige
verliespartijen en m.i. vooral te weinig “killer-mentaliteit”.
Na de flitsende start (eerste 5 partijen gewonnen), werd er regelmatig
verloren door eigen fouten (prutsers). Verliezen doordat je
tegenstander een topdag heeft, kan altijd gebeuren. Maar te
mooi/moeilijk willen doen bij “en nog 3” of niet reageren wanneer de
arbiter niet in de gaten heeft dat er met de verkeerde bal gespeeld
wordt o.i.d., heeft ons deze jaargang zeker 4 á 5 onnodige
verliespartijen opgeleverd. Dat is het verschil tussen nummer 9 en
nummer 3, dus daar valt nog wel wat vooruitgang te boeken.

Maar goed, we hebben er weer van geleerd (hopelijk).

Bij deze mag ik namens het team ook nog even wat mensen bedanken voor
de verleende hulp tijdens de thuiswedstrijden: Jan Lammers en vader Kees
voor het arbitreren. Ben, Piet en Nicola voor de bar en ook ridder Jaap voor
het regelmatig spontaan aanmelden als schrijver.

Nog even de eindmoyennes:
Jeroen Beentjes (57/2) 23,23
Vincent Veldt (38/2) 14,82
Joop Roelands (38/2) 9,84
Frank Sinkeldam (38/2) 7,96
John Mol (38/2) 5,27 Jeroen
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Verslag Regiofinale C-2 teams (door Jos Limmen)

Lokaliteit De Vriendschap te Akersloot.
Datum van handeling: 7 en 8 mei 2005.
De deelnemende teams zijn Den Helder, Zaanstreek Waterland,
Duinstreek A, Duinstreek B, Lange Dijk, West Friesland en
Alkmaar, bestaande uit het OBIS-3 C2 team.
Ben Looyenga; Nico Mongelluzzi; Henk Lammers en Jos
Limmen, het z.g. 65+-team!
Zaterdag is het vroeg dag. We moesten om 9.15 aanwezig zijn de
start was om 10.00 uur.
In de eerste ronde mogen wij direct van start tegen Zaanstreek-
Waterland. Henk begint goed en zet zijn partij om in winst. Jos (ik
dus) gaat moeizaam van start, net voorlangs en precies er achter
langs, nou je kent dat wel hé? Zucht, zucht………..
Een serie van 22 van de tegenpartij en de eerste verliespartij is daar.
Nico doet het niet veel beter en verliest ook, maarja, toch 2 punten in
ronde 1!
Ronde 2 gaat meteen van start. Henk begint goed maar weigert de
laatste carambole te maken en strandt op 79! Heel jammer!
Jos doet het nu beter en maakt zijn partij in 22 beurten uit.
Ondertussen zijn ook onze supporters gearriveerd. Jaap Ripke en
Willem van Roon, Piet Karsten en Piet v.d. Meij en mijn GROTE
VRIEND Marcel Versluis. Toppie mannen! Ondertussen is ook Nico
aan zijn 2e partij begonnen, met een wat trillende achterhand. Ook hij
weet zijn partij in winst om te zetten. De stand voor het OBIS-team
na 2 ronden: 6 punten.
Ronde 3: Henk en Jos winnen allebei hun partij en niet veel later
doet Nico hetzelfde. Dat zijn dus 6 punten erbij. Nou 6 pnt + 6
pnt=12. Of niet soms?
Ronde 4 gaat van start tegen het team van Onder Ons uit Beverwijk.
Henk en Jos weten wederom hun partij te winnen al gaat het
moeizaam. Nico moet tegen Bank Beentjes (lees rooie Bank). Nico
begint goed maar heeft grote moeite met de laatste caramboles. Hij



Clubblad mei 2005

Pagina 32

maakt hem uit maar laat Bank langszij komen. Remise dus! Bij
elkaar toch 5 punten. Niet slecht met de 12 die we al hadden, is dat
toch 17 zei de melkboer!
Ronde 5 begint. Henk start op tafel 6 en strandt deze keer op 2
punten. Dat zijn slechts 3 caramboles te kort, maar die kosten wel 4
wedstrijdpunten. Jammer, maar het zij zo. Jos wint wederom nu in 19
beurten. Weer 2 punten erbij. Maakt voor deze eerste dag een totaal
van 19 punten.
Zondag 8 mei gaat Ben mee. Ben moet om 10 uur al spelen. Henk en
ik pas om 12,45 uur en gaan dus even later heen. Piet Diemeer brengt
ons even weg. Bedankt Piet! Bij aankomst heeft Ben zijn eerste partij
al gewonnen. Dat is dus 21 punten na 5 ronden.
Nu die ronde 6 nog! Tegen West-Friesland, die ongeveer gelijk in
aantal punten staan. Henk en Jos beginnen weer. Jos gaat vlot van
start, terwijl zijn tegenstander er niets van bakt. 45 om 8! Maar ik
heb toch nog 25 beurten nodig om uit te raken. Henk gaat iets
moeilijker, maar wint ook. Nu Ben nog. Gaat goed van start en staat
al gauw zo’n 3 puntjes voor. Maar dan komt z’n tegenstander los.
Met enkele stoten, waarbij hij dwars door de geluidsbarrière breekt
weet hij een serie van 24 te produceren. Nog eens 9 en 12 er
overheen en tel uit je winst. Maar Ben bijt zich vast in de partij en
weet hem toch in winst om te zetten. Dat was 100% score op de
zondag. Totaal aantal punten: 27!
En nu maar wachten op de uitslag. Na enige tijd komt het
verlossende bericht:

OBIS-3 is Regionaal Kampioen met 27 punten.
2e Wordt Zaanstreek-Waterland met 23 punten en West Friesland
blijft steken op 21 punten.

Met vriendelijke biljartgroeten,
Jos Limmen.

P.s. De landelijke finale is op 24, 25 of 26 juni.



Kopij voor het volgend clubblad kan tot woensdag 13 juli ingeleverd worden.

Pagina 33

Verslag West-Friese Kadertoernooi

Hoewel ons kaderteam, bestaande uit Joop Roelands, George Jacet
en Anne Jager, het gevoel had hoge ogen te zullen gooien in de
West-Friese kadercompetitie van het afgelopen seizoen, was het
eindresultaat na een zeer goede start, toch bedroevend te noemen.
Op 17 maart speelden wij onze laatste wedstrijd in Hoorn tegen
Horna 4, een directe concurrent voor de 4e plek welk recht geeft voor
deelname aan de play-off ’s. Alleen bij een overwinning van 12-2
zouden wij Horna voorbij streven en ons alsnog plaatsen.
Joop Roelands ondervond geen enkele tegenstand van Wim Prumper
en won twee keer met ruime voorsprong.
Anne Jager schoot 1 partij uit zijn slof met een overwinning op de
gezellige praatsjesmaker Jaap Groot, van beroep visboer, namelijk in
14 beurten 125 car. (gem. 8.92). De andere partij verloor hij kansloos
van Jaap. George Jacet bakte er niets van.Twee keer verloor hij
van Peter Bierhaalder. Koekebakker!
Van de 9 deelnemende teams eindigde ons team op de 5e plaats. Een
plaats die we aan de vele overwinningen van Joop te danken hadden.
Zeker een plek die nog wel door de z.g. beugel kan.
Ware het niet dat het eindgemiddelde van twee teamleden, t.w. Anne
en George, de 6 net niet haalde. Dat betekent dat deelname aan het
volgend seizoen, door één van de twee, niet meer mogelijk blijkt.
Hier komt het reglement om de hoek kijken.
Het z.g. DOS; Dispensatie Ondergrens Speler (6 moyenne)
Er mag maar één DOS per wedstrijd opgesteld worden.
Voor ons team betekent het dat Anne of George niet meer deel mag
nemen aan dit toernooi. Althans niet samen in een team.
Vele jaren waren we een hecht team en een scheiding van onze
teamleden zal een niet te verteren oplossing zijn. Nu het blijkt dat
wij, na al die jaren, niet meer zonder elkaar kunnen, hebben we het
volgende bedacht:
Voor het volgende seizoen zijn we voornemens te stoppen met het
W.Fr. Kadertoernooi en zullen ons, als nieuwkomer inschrijven in
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ons district alszijnde een C-1 team, waar Anne en George libre zal
spelen en Joop het kader blijft uitoefenen. Een en ander moet nog
even gechecked worden bij wedstrijdleider Arie Tochqué, of deze
inschrijving reglementair wel kan?
We blijven optimistisch en zullen, als alles gaat zoals we het ons nu
voorstellen, volgend seizoen zeker van ons laten horen…………!!
Tenslotte wil ik namens ons team, Henk Palm en Arnon Mantel
bedanken voor het vakkundige arbitreren van de thuiswedstrijden,
wat veelal stalpoten als gevolg had door de vaak veel te lange
partijen.
Ook Nicola Mongelluzzi en Ben de Ruijter welbedankt voor het
verzorgen van de inwendige mens. Want eerlijk is eerlijk, soms
hadden we wel eens een oppeppertje nodig om ons prutswerk
geestelijk te verwerken, of, om onze schaarse overwinningen met een
toast kracht bij te zetten. Ondanks de matige resultaten van ons team,
speelde Joop als enige een vrij constant toernooi met een
eindmoyenne van tegen de 10!

Tot het volgend seizoen.
Anne Jager, teamleider.

Moet een vrouw in het echtelijk bed nou links of rechts liggen?
Eigenlijk rechts, maar er zijn ook heel wat mannen die hun vrouw

gewoon links laten liggen.
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Woensdagavond perikelen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen…?
Zoals wellicht bekend hebben John en ik een machtsgreep
gedaan/opgedrongen gekregen op de woensdagavond.
We kregen daarbij geen tegenstand (eigenlijk sowieso praktisch geen
reactie), dus we kunnen rustig stellen dat er geen andere liefhebbers waren.
Hiermee kan Frank zich weer rustig gaan concentreren op het biljarten
i.p.v. alle beslommeringen die onze avond met zich mee brengt.
Met een beetje aanscherpen van de regels en afspraken, en vooral hopende
op de eigen volwassen verantwoordelijkheid van de leden (zie pag 37), moet
het weer wat soepeler gaan draaien. We rekenen op ieders medewerking
om er met z’n allen weer een leuke avond van te maken.

Wat valt er nog meer te vertellen over de roemruchte woensdag?
We krijgen er 2 nieuwe leden bij, te weten Mark Henneman (van de
Daimonds) en Cock van Hooff (voorheen Onder Ons Castricum). Nog meer
mensen van “de andere kant van het spoor”, waar blijft toch de
Heemskerkse aanwas??
Micha gaat ons in ieder geval aan het einde van het seizoen verlaten, zijn
werk laat het niet meer toe om voldoende aanwezig te zijn.

Nog even wat noemenswaardige prestaties: Marcel scoorde tegen Cees
Liefting zijn allereerste serie boven de 200 (38/2), te weten 213. Mooie
prestatie, weer een psychologische grens gepasseerd! Ondergetekende
trakteerde mede wedstrijdleider John Mol op een serie van 250 (57/2).
Eerst de acquitstoot laten klossen (oh nee “klotsen”, sorry Joop) en dan de
partij uitmaken. Zonde van die ene extra beurt natuurlijk, maar zo kreeg
John nog even de kans om een spectaculaire serie van 1 te maken. Kwam
hij toch niet helemaal voor niks…prutser dus.

Zo, nog even snel een stukje in elkaar geflanst. George moest ons er aan
herinneren dat hij een verslagje verwachtte, dus meteen volop paniek en
stress natuurlijk (want John en ik zijn allebei nogal nerveus aangelegd…).
Maar toch weer gelukt, weer een pagina gevuld.
Als het een beetje meezit heeft George zelf de meest recente stand uit de
vooroorlogse OBIS-computer getoverd, dus die vinden jullie vast op de
volgende pagina. Jeroen
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Het was niet eenvoudig om de stand uit de computer te toveren!
Maar toch nog de stand van de woensdagavond van 11 mei 2005.

Er zijn nog een paar partijen te gaan voordat voor het
seizoen 2004 – 2005 de definitieve finalisten bekend zijn.

Sukses, George!
Uw man is op van de zenuwen.U moet zorgen dat hij volstrekte rust
krijgt! Maar hij wil niet naar me luisteren dokter.
Dat is dan in ieder geval alvast wat.

Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy
1 Beentjes, J 11 26 2744 126 21,77 250 125,00
2 Tiecken, D 11 26 418 203 2,05 11 3,33
3 Guldemond, M 14 24 2033 227 8,95 72 12,00
4 Ripke, D 13 21 519 217 2,39 23 4,00
5 Liefting, P 11 20 2400 162 14,81 132 31,25
6 Limmen, J 10 20 493 177 2,78 16 3,75
7 Keus, J 11 20 430 194 2,21 16 3,57
8 Jacet, G 12 20 1484 203 7,31 55 10,66
9 Strik, S 11 19 1257 171 7,35 59 10,83

10 Roelands, J 10 19 1511 151 10,00 75 16,36
11 Mol Jh, J 15 18 1326 249 5,32 40 7,33
12 Burger, W 14 18 1032 253 4,07 27 7,42
13 Veldt, V 10 16 2222 157 14,15 126 25,00
14 Tiecken, J 9 16 772 155 4,98 43 6,93
15 Visser, P 15 15 1025 272 3,76 28 4,95
16 Versluis, M 7 13 1525 73 20,89 213 41,66
17 Liefting, C 11 13 1132 187 6,05 49 10,71
18 Ripke, J 8 11 1393 136 10,24 66 13,33
19 Tiecken, M 7 11 1212 92 13,17 147 33,33
20 Gosselink, J 10 10 444 169 2,62 17 4,61
21 Sinkeldam, F 11 10 1347 190 7,08 44 12,14
22 Groot de, N 10 9 782 183 4,27 28 6,11
23 Jager, A 10 8 747 166 4,50 34 10,00
24 Beers, P 4 4 267 65 4,10 22 5,77
25 Gosselink, S 5 4 456 72 6,33 45 11,07
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Van de woensdagavondleiding:

Zoals al vermeld in ons vorig clubblad is het wedstrijdleiderschap
overgenomen door Jeroen Beentjes en John Mol.
Naar aanleiding van deze verandering zijn er, met instemming van
de woensdagavondleden, een aantal aandachtspunten opgesteld.

AANVANGSTIJDSTIP
 Iedereen zorgt ervoor om uiterlijk 19.25 uur aanwezig te zijn,

zodat we dan om 19.30 uur met de wedstrijden kunnen
aanvangen.

AFMELDEN
 Minimaal 1 dag van tevoren meldt iemand zich bij één van de

wedstrijdleiders af, als hij niet op de clubavond kan
verschijnen.

 Leden die (PK) wedstrijden of teamcompetitie spelen weten
dit al eerder en daar verwachten we dan ook van dat ze dit al
eerder c.q. zo vroeg mogelijk melden.

 Het meerdere keren zonder of te laat afberichten zal leiden tot
maatregelen door de wedstrijdleider.

 Leden die wel afmelden maar dit veelvuldige doen zullen het
recht op een dubbelpartij verliezen en daardoor ook minder
kans hebben op plaatsing voor de clubfinale.

 Daarentegen betekent dit indirect dat diegene die wel altijd
aanwezig zijn, hier van profiteren en uiteindelijk vaker zullen
spelen.

BESLISSINGEN VAN DE WEDSTRIJDLEIDERS
 Wij als wedstrijdleiders zouden het op prijs stellen dat als er

kritiek is op de gang van zaken of op de wedstrijdleiders, dit
wordt gemeld aan diezelfde wedstrijdleiders en dit niet wordt
geprofileerd naar anderen. Anders kunnen er scheve
gezichten ontstaan, wat niet nodig is. Alles is bespreekbaar,
dus heb je op- of aanmerkingen, laat het ons weten.
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TELLEN
 De dienstdoende wedstrijdleider zal op de avond in principe

niet tellen maar inspringen bij de bar indien dit nodig is, doch
alleen als er geen andere leden zijn om te helpen. De telbeurt
van de barman dient overgenomen te worden door één van de
andere leden en we verwachten dat iedereen daar zijn
verantwoordelijkheid in neemt.

HOUDING TIJDENS DE PARTIJEN
 We zijn allemaal verschillend als mens en de één kan beter

tegen een lolletje tijdens zijn partij dan de ander, ditzelfde
geldt ook voor het taalgebruik van iedereen. Let hier dus een
beetje op en pas je aan waar nodig!!!!

BARGEBEUREN
 Er zijn tot op heden 4 barmensen t.w. Vencent Veldt, Jan

Keus, Jeroen Gosselink en Mischa Tiecken.
 De dienstdoende barman bepaalt wanneer hij de bar gaat

sluiten en geeft dit aan zodat er nog kaarten gekocht kunnen
worden. Hierna kan als er iemand bereid is om de bar schoon
te maken en af te sluiten, nog door gebiljart worden.

 Niemand kan en mag de barman er op aan kijken als hij naar
huis wil.

LATEN WE MET ZIJN ALLEN BESEFFEN DAT WE ALLEEN
MET DE MEDERWERKING VAN IEDEREEN EEN GEZELLIGE
CLUBAVOND KUNNEN HOUDEN.

Jeroen Beentjes en John Mol.

Uitspraak van een verzekerde:
….Toen stond de kerstboom plotseling in lichterlaaie. De vlammen
sloegen over op de gordijnen. Mijn man kon echter niet helpen
blussen, daar hij als een bezetenen op zoek was naar de polis van de
inboedelverzekering..
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Biljartleeftijd

(Het “biljartwonder” uit Waalwijk

Keesje de Ruijter, over wiens op-

treden op te jeugdigen leeftijd zoo-

veel te doen is geweest, is thans 16

jaar geworden en daardoor vrij om

lid te worden van den biljartbond.)

Kees de Ruijter, nou, van harte,

Je bent zestien naar ik lees.

En moogt nu dus vrij biljarten,

Dat beteekent: klaar is Kees.

Klaar tenminste om te trachten,

Wat je in een match kunt doen.

Maar met al je groote krachten,

Ben je nog geen kampioen.

Je kunt caramboles maken,

Met een wonderlijk gemak.

En je geeft van ’t groene laken,

Voor je jeugd een kranig pak.

Nu reeds sta je in het spelen,

Zeker wel je (grooter) man.

Er zijn ongetwijfeld velen,

Die je overwinnen kan.
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Voor het zelfvertrouwen winnen,

Is dat stellig heel wat waard.

Nu je loopbaan gaat beginnen,

Zit j’ als Ruijter goed te paard.

Maar je moet je niet verbeelden,

Dat je klaar bent met je spel.

Zij die zooveel langer speelden,

Lusten je voorlopig wel.

Je hebt slag van het biljarten,

En je stoot merkwaardig goed.

Maar neem het besef ter harte,

Dat je nog veel leeren moet.

Nu je vrij bent te beginnen,

Is je vaardigheid al groot.

Maar een kampioenschap winnen,

Gaat niet zoo op slag en stoot.

Bron: IJmuider Courant

Archivaris: Henk Palm
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Gedichtje voor de vrouwen:

Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek
Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek
Nou, mijn man vond het fantastisch,
mijn gezicht was weer elastisch
Niks geen rimpels, niks geen vouwen!
Net zo glad als bij ons trouwen.
Tot mijn vriendin zei "het is gek...
maar jouw kop past niet meer bij je
nek".
Ach het was een kleine ingreep, want ze
trekken dit dus strak
en ze geven hier een sneetje, anders
krijg je dáár een zak.
Nou mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden
Maar de plastisch chirurg zat nog met
mijn borsten in z’n maag,
want die zaten volgens hem veel te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein,
maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.
Nou ik zag mijn man ontvlammen,
want ik had dus zulke prammen
Toen op een avond na het vrijen
keek hij peinzend naar mijn dijen.
En al had ie geen duidelijke kritiek,
ik ging toch weer terug naar de kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.
En tegelijkertijd mijn billen
minstens zóóó'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel,
maar zat onderhand wel heel strak in mijn vel.
Mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak.
Want op straat riepen jongens "ga je lekker ouwe zak".
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Nou toen kocht ie een toupetje
en een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymmen.
En maandenlang deed hij een rigoureus
dieet,
tot hij zomaar in de sauna overleed!
Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te
wezen aan het graf.
Maar nu hij me niet meer zien kan is de aardigheid eraf.

Ik laat nu de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen...
Dames laat je niet verlakken,
laat de boel toch rustig zakken.
Want met gladgestreken nekken
valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen,
want uw schoonheid zit van binnen!

Vertelt u dat maar aan uw man
anders komen er maar ongelukken van!!

Ingezonden door Gerard Elst

Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is?
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Mag ik mij even voorstellen.

Ik ben Piet Fatels en 67 jaar. Ik woon in
Heemskerk al mijn leven lang.
Ik biljartte altijd op de zaterdagmiddag o.a. tien
van rood. Kroegenwerk dus!
Ik ben goed tevreden over mijn huidige spel en
speel op dit moment ongeveer 1 ½ .
Buiten het biljarten ben ik vrijwilliger bij de

voetbal en heb het daar druk mee!
Ik ben met pensioen en ben al 10 jaar thuis.
Mijn beroep was altijd buschauffeur. Zo’n 35 jaar in het
streekvervoer.
Het OBIS-clubblad zit goed in elkaar en leest lekker.
Vakantie? We gaan toevallig naar Rusland en ben heel benieuwd.

P.S.
Dit stukje was voor mij een hele opgaaf!
Groetjes,
Piet.

Wind:
Twee vrienden lopen door het park. “Wat een zomerse dag en wat
een lekker windje”, zegt de een. De ander. “Vind je het windje echt
lekker?” ”Tuurlijk”, zegt de een weer.
Ander: “Prima, zal ik er nog eentje laten?”
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Het zevende snackbar oase toernooi gewonnen door Jaap Ripke.

Na een voorbereiding van ongeveer een half jaar om de sponsoring,
het deelnemersveld, arbiters, wedstrijdleider en alle bar- en
keukenmedewerkers rond te krijgen is het eindelijk dan zover dat het
het Oase toernooi geopend kon worden. Jaap heet alle deelnemers,
arbiters (wat een corps !!), medewerkers en supporters van harte
welkom en zet uiteen wat er het komende weekend staat te gebeuren.
Niemand begreep het systeem in het begin denk ik echt goed, maar
naarmate het toernooi vorderde werd alles duidelijk. Eerst iedereen
drie poule wedstrijden, daarna een tussenronde en uiteindelijk weer
een winnaars- of verliezers poule. Iedereen dus 7 partijen.

Op de eerste dag waarin gedacht werd dat het wel eens laat zou
kunnen worden, viel het allemaal reuze mee. Rond twaalven waren
alle partijen achter de rug en kon onze Henkie (kunnen wij Henk nu
niet DE GENERAAL gaan noemen????) terug kijken op een mooi
eerste avondje. Er was goed gebiljart, aardige publieke
belangstelling, een gezellige sfeer, wat wil je nog meer. Nog effe een
biertje toe en dan op naar de zaterdag waar om 11 uur gestart ging
worden. Dat moest wel, want zaterdagavond zou een heuse zanger de
avond op komen vrolijken. We keken er naar uit. De kanshebbers
voor het winnen van de poules begonnen zich al aan te dienen. Jaap
Ripke speelde als in zijn beste dagen…..wilde het in het kaderteam
de laatste weken maar telkens niet lukken (10 moyenne en 9
verliespartijen), in zijn eigen toernooi speelt Jaap jaarlijks de sterren
van de hemel. Ruim 20 moyenne liet ie noteren !!!! Klasse Jaap, dit
is de ommekeer zullen we maar zeggen. Na een driebanden
afdwaling speelde Pieter zijn eerste kadertoernooi in 5 jaar, moest
38/1 spelen en liet zo af en toe zien dat ie het nog niet verleerd was;
zijn tweede partij ging in 3 beurten uit met een slotserie van 235.
Jeroen speelde gedegen en won zijn partijen schijnbaar moeiteloos.
Van Marcel – ons nieuwste uiterst talentvolle kaderlid – hadden we
iets meer verwacht. Wellicht dat wat (sms) relatie probleempjes hier



Clubblad mei 2005

Pagina 46

aan ten grondslag lagen……ik weet het niet. Maar dat ie er komen
gaat is zeker !! Nagekomen bericht: Hij heeft inmiddels geen
verkering meer, dus pas maar weer op heren biljarters, zijn moyenne
zal weer gaan stijgen.
Ook zaterdag verliep voortreffelijk volgens de schema’s. Naast het
biljarten was ook de verzorging weer prima geregeld, heerlijke
broodjes, de EL AN was weer prima aanwezig !!!!
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Plekje 5 t/m 8. De uiteindelijke winnaars werden Jaap, Joop, Siem en
Jeroen. Zij gingen dus strijden voor het eremetaal. Maar eerst werd er
plaats gemaakt voor een voortreffelijk buffet dat door de diverse
sponsoren mogelijk was gemaakt !! Aan alles was gedacht, warm,
koud, vlees, vis, salades. Picobello Jacob, meer dan voortreffelijk, we
hebben gesmuld. En daarna snel alles opruimen, want er moest nog
een rondje gespeeld worden.
Noemenswaardig in deze ronde was de partij tussen de twee Pieten
(Liefting en Adrichem). Wat gebeurde: Pieter kreeg in de 2e beurt de
ballen (in “serie americanepositie”) aan de band, juist op de kruising
van de 38/2 lijnen. A cheval annonceerde arbiter Co. In een bestek
van enkele minuten maakte Pieter 50 a 60 caramboles, zonder dat de
ballen een millimeter van hun plek afkwamen. Co Bolten arbitreerde
voortreffelijk en telde in rap tempo door zonder Pieter uit zijn ritme
te halen. De serie eindigde uiteindelijk bij 217….Nou heeft Piet
Liefting toch heel wat meegemaakt in zijn biljartleven (de man denkt
volgens mij in caramboles), maar als deze toegeeft dat ie dit nog
nooit gezien had, dan moet het wel leuk geweest zijn.
Daarna was het tijd voor onze entertainer Cees Kloeze. De ene na de
andere hit werd ten gehore gebracht. Klasse Cees en heel gezellig !
Ook hier moet vermeld worden dat er onder de biljarters talenten
schuil gaan. Wist u dat Wil van de Braak zo goed kon zingen ? Hij
vliegerde Hazes naar de onsterfelijkheid, prachtig Wil. En iedereen
deed mee. Natuurlijk was Wil’s optreden de prikkel voor anderen om
naar de microfoon te grijpen, maar toch was het voor mij Wil die
naar de tweede ronde ging. Misschien volgend jaar een Idol –
uitverkiezing op zaterdagavond ???? Of Jaap: misschien een idee om
extra punten te geven als je een lied ten gehore brengt ?????
Rond tweeen was alles af, iedereen vrolijk naar huis en wat mooi was
in tegenstelling tot het driebandentoernooi: iedereen had zijn
kunstgebit nog de volgende dag……

De laatste dag de finaleronde met als finalepartij de Obissers Jeroen
en Jaap. De publieke belangstelling viel wat tegen (vond ik). Was het
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ADO’20 dat roet in het eten gooide of was er toch wat te weinig PR
voor dit toernooi gemaakt, ik weet het niet. Natuurlijk was Jeroen
voor de eindoverwinning licht favoriet, maar je mag onze Jaap nooit
uitvlakken. Het is een vechter en de vorm was tijdens het toernooi
gekomen. Hij was vol zelfvertrouwen; en dan weet je, wat weken
verkeerd viel en liep, viel nu allemaal goed. En dat heeft alles te
maken met vorm. Jaap won in (ik meen) 6 beurten de finalepartij en
was de terechte winnaar van het OASE toernooi. Gefeliciteerd Jaap
namens ons allen!!!
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De biljarttafels werden daarna snel gevuld met werkelijk fantastische
prijzen, waarvoor onze grote dank. Het was teveel om op te noemen.
Prachtig gewoon. Terugkijkend op een geweldig biljartweekend
bedank ik eenieder hartelijk, die zijn of haar medewerking aan dit
toernooi hebben verleend.
Ik ga niet alle namen noemen, want dan vergeet ik mensen. Maar
arbiters, wedstrijdleiders, schrijvers, barpersoneel, publiek,
SPONSOREN, Jaap, John, EL AN en iedereen die ik vergeten ben,
BEDANKT namens alle spelers!!!!

Groetjes Chieltje

Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek,
zouden we dat dan ooit weten?
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Cryptogram uitslag in ons volgend clubblad

(Een makkie voor Paul Visser!)
1 2 3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

Horizontaal:
1.Vogel met stekende ogen. 7. Ga uit Oeganda, je bent positief.
8. Dat meisje kan heel lang worden. 9. Erger kan een breuk niet zijn.
10. Roofdier om te knuffelen. 11. De staat van een populier.
12. In zee lopende dieren.

Verticaal:
2. Huilde met een gil. 3. Obstakel voor een uitbreker.
4. Die coureur is snel ter been. 5. Terugkomende golf in een
Oosterijkse rivier. 6. Gangbare oude dans. 10. Heeft betrekking op
een weg. 11. Elke gespeelde interland is pet.
Sukses, George
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Wie wil voor ons clubblad een verslagje schrijven van de donderdag?
Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy

1 Palm, H 26 55 1184 554 2,13 15 3,84

2 Kordenoordt van, G 24 52 962 512 1,87 11 2,75

3 Smit, M 26 51 1883 558 3,37 31 6,07

4 Lammers, J 26 50 900 607 1,48 21 2,11

5 Reuzenaar, J 26 47 922 554 1,66 15 2,85

6 Boer de, T 21 45 1201 432 2,78 25 5,16

7 Klingeler, J 24 45 766 585 1,30 12 2,05

8 Mongelluzzi, N 25 43 2027 571 3,54 20 4,73

9 Jorritsma, S 25 42 851 586 1,45 26 2,64

10 Sinnige, P 21 41 612 498 1,22 10 2,00

11 Roekens, J 23 41 1317 513 2,56 15 3,93

12 Welboren sr, H 25 41 1091 600 1,81 15 3,42

13 Sinnige, J 24 39 961 607 1,58 11 2,20

14 Roon van, W 27 38 1521 626 2,42 22 5,63

15 Welboren, H 24 38 1419 548 2,58 21 4,11

16 Weert van, W 24 37 1487 524 2,83 22 4,60

17 Karsten, P 26 35 1068 578 1,84 14 2,77

18 Smit, D 26 34 1055 568 1,85 12 3,20

19 Wijte, J 22 33 2647 472 5,60 56 8,73

20 Laan vd, H 25 32 491 641 0,76 8 2,27

21 Peggeman, W 23 31 840 489 1,71 12 2,75

22 Smit, G 25 29 459 643 0,71 8 1,33

23 Ham van den, R 26 28 898 606 1,48 12 4,20

24 Tunen van, W 24 28 1141 573 1,99 17 3,05

25 Limmen, P 26 27 524 637 0,82 12 1,85

26 Wezepoel, L 25 27 806 607 1,32 15 3,54

27 Hageman, J 26 24 969 607 1,59 14 3,00

28 Koper, H 23 24 814 560 1,45 10 2,10

29 Duivenvoorde, A 26 24 1110 584 1,90 19 2,84

30 Deen, J 20 16 608 460 1,32 17 2,22

De actuele stand van de donderdagavond op 11 mei 2005
(Helaas geen begeleidend verslagje van de donderdag)

Zangeres: “Hoe vindt U mijn stem meneer?
Ik ga binnenkort in het buitenland zingen.
Impresario: “Dat is zeer tactvol van U”.
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Hierboven de stand na 2 periodes van de maandagmiddag
recreatiegroep 2004-2005.
De nieuwe competitie begint op maandag 22 augustus a.s. met een
welkomstdrankje en hapje.
Verders wens ik U een prettige vakantie en een zonnige zomer toe.

Groetend, Jaap Lubbers.
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De meest gehaalde wedp. in Rooster 2

G Bruins 225 J.Ripke 0
B.Egmond 222 J.Scheffer 0
N Mongeluzzi 219 A Boer de 0
J Sinnige 218 H Beentjes 0
W Roon v 217 P.Bosman 0
B Looyenga 215 J.Keus 0
J Limmen 214 J Hageman 0
H Lammers 211 P Fatels 0
J Wijte 208 Sj.Reuzenaar 0
D.Smit 205 G Lagrand 0
P Snijders 204 L.Noort v 0
J Kranendonk 202 F.Nijsen 0
P Koper 200
C Mol 199
S.Jorritsma 198
K Limmen 197
R.Munnik de 194
H Elst 192
J Lammers 192
P Ruijter 191
B Lammers 191
M Smit 191
J.Jonkhof 190
W Tunen v 190
H Welboren 189
J Pol v/d 184
B Ruijter 184
P.Gerrits 184
G.Kuil 183
K.Baltus 183
R Rijke 179
G Kordenoordt v 179
H Palm 177
P Sinnige 171
H Laan v/d 160
N.Heemskerk 146

gr. Toon de Boer
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Eindstand van het 2e rooster van de woensdagmiddag teamwedstr.
Plaats Te mak.Car. Gem.car. Wedp. Perc.
1: Team (F) 13992 4051 631 28.

B. Looyenga, W.v. Roon, C. Mol
2: Team (G) 17556 4046 616 23.

J. Wijte, H. Lammers, K.Limmen
3: Team (E) 8712 2367 610 27.

B. Lammers, G. Bruins, R.d. Munnik
4: Team (H) 13992 4162 608 29.

J. Kranendonk, J. Limmen, J. Lammers
5: Team (B) 13200 3887 592 29.

N. Mongelluzzi, H. Welboren, B.d. Ruijter
6: Team (K) 7656 2089 588 27.

B.v. Egmond, G. Kuil, K. Baltus
7: Team (I) 12276 3135 583 25.

R. Rijke, P. Snijders, P. Koper
8: Team (D) 9504 2450 579 25.

W.v. Tunen, J. Sinnige, P. Sinnige
9: Team (A) 13134 3730 575 28.

M. Smit, G.v. Kordenoordt, D. Smit
10: Team (C) 7458 2015 567 27.

P.d. Ruijter, H. Elst, J.v.d. Pol.
11: Team (L) 8910 2277 535 25.

H. Palm, S. Jorritsma, H.v.d. Laan
12: Team (J) 9900 2597 520 26.

P. Gerrits, R. Rijke, N. Heemskerk

Beste woensdagmiddagspelers,
Zou U zo vriendelijk willen zijn de door U verschuldigde contributie,
aan mij (T.d. Boer) cash te willen voldoen, en wel de 1e week van onze
teamcompetitie, seizoen 2005-2006.
OBIS-leden betalen € 15,- , Niet OBIS-leden betalen € 30,- (spelend)
Reservespelers betalen € 15,-
Alvast bedankt en ik wens U een prettige vankantie toe. Tot woensdag
7 september, want dan vangen de teamwedstrijden weer aan.

m.vr. gr. Toon de Boer, wedstrijdleider.
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Het B-team en de C-teams van OBIS:

De 4 OBIS-teams die in ons district acte de présence hebben gegeven
hebben goed gepresteerd en lieten biljartvereniging OBIS zeker niet
in het hemdje staan.

Wat denkt U van ons C-2 team? De teamleden B. Looyenga, N.
Mongelluzzi, J. Limmen en H. Lammers vormen duidelijk een hecht
team en zijn op de eerste plaats geëindigd in ons district en hebben
inmiddels de regiofinale in Akersloot gespeeld. Een verslag van
deze regiofinale leest U elders in dit blad, op pagina 31. Gefeliciteerd
met de eerste plaats in ons district Alkmaar en in de Regio.

Ons C-1 team met de spelers Jh. Mol, M. Guldemond, M. Smit, W.
Burger en N. de Groot zijn geëindigd op de 4e plaats. Van de 7 teams
in de middenmoot beland. Een goede uitgangspositie voor het
volgend seizoen. (zie verslag op pag. 19) Sukses alvast!

In de C-4 klasse zijn H. Welboren, J. Keus, G.v. Kordenoordt, G.
Smit, L. Wezepoel en J. Lubbers op een niet onverdiende 2e plaats
terecht gekomen. Gefeliciteerd met deze plek. Niet slecht!!! Een
lekker opstekertje voor de volgende ontmoetingen. Sukses!

In de B-1 klasse zijn M. Versluis, C.d. Heer, J. Roekens, Jh. Tiecken
en P. v.d. Meij 5e geworden in een veld van 8 teams. Zowaar geen
slechte plaats. Ergens in het midden eindigen is altijd prettiger dan
onder in de staart. Als ik zo de gemiddelden van de tegenstanders
bekijk, dan zijn het niet de allerminsten en moest er zeker de nodige
inspanning geleverd worden om deze spelers te kunnen verslaan.
Een knappe 5e plek!
Heel veel sukses voor het volgend jaar.

Gr, George Jacet
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Districtsfinale Libre klein Hoofdklasse (7,00 - 10,99)
(2e poging!)

In ons vorig clubblad zijn op verschillende pagina’s, van dit
finaleverslag, een paar regels 2 keer afgedrukt, of een aantal regels
werden domweg niet afgedrukt. Waarschijnjlijk door een foutje bij
het overzetten van de CD-rom op de harde schijf van de drukkerij.
Daar is nu niet meer achter te komen. Heel jammer, temeer Martin
Guldemond erg zijn best heeft gedaan om een mooi verslag van deze
finale te schrijven, wat nu een beetje in het honderd is gelopen.
Het laatste gedeelte van het verslag van deze finale zal ik opnieuw
hieronder afdrukken zodat u in ieder geval het “eind goed al goed”
nog een keer op Uw gemak kunt nalezen.

Micha was de kampioen. Inmiddels was het 01:30uur, een mooie
tijd voor de prijsuitreiking. Mooie lovende woorden van
wedstrijdleider Jan Snel en bondsofficial Rob Koning. Een
lekker flesje wijn en een bokaaltje voor de deelnemers maakten
een eind aan een geslaagd toernooi.
De eindstand

Pos. Naam Part. Pnt Car. Brt Moy. HS P.moy

1. Micha Tiecken 8 14 1404 112 12,53 92 18,00

2. Fred Braan 8 14 1383 167 8,28 94 16,36

3. Martin Guldemond 8 12 1322 122 10,83 68 45,00

4. Cees Liefting 8 8 1113 133 8,36 71 25,71

5. Wil Beers 8 8 1208 165 7,32 73 15,00

6. Alex Völker 8 6 1254 157 7,98 41 15,00

7. Joop Dekker 8 6 1046 167 6,26 49 10,00

8. Mark Henneman 8 2 959 132 7,26 63 8,18

9. Albert Veldt 8 2 1086 201 5,40 84 6,92

Sportieve groeten,
Martin Guldemond

Hoe weet een thermoskan of de drank koud of warm moet blijven?
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KADERTEAM BV O.B.I.S. HEEMSKERK

Na een zeer moeizame start, drie verliespartijen na vier ronde is het
Obis team langzaam uit het dal gekropen. Om uiteindelijk nog derde
te worden achter kampioen De Vries Juwelier 2 en Toppoint beide
uit Hoorn en voor Velsen dat vierde werd. De nummers 2-3 en 4
spelen via de playoff voor één plaats in de halve finale van
Nederland voor teams.

De opening Toppoint – Obis zorgde direct al voor een verrassing.
Leo Koomen zette voor Toppoint de gevreesde Pieter Adrichem
vanaf het begin onder druk en met meer dan alleen biljarten. Na drie
beurten op 94-94 vroeg Koomen voor de tweede maal om een
plaspauze.
Adrichem irriteerde zich duidelijk hieraan. Marcel Versluis die
bijzonder sterk van start ging liep wat wij allemaal voor onmogelijk
hielden een nederlaag op tegen Germ Bot. Stand op dat moment 142
– 10 voor Marcel met Germ aan de tafel in tweede beurt. Germ
presteerde het om met een serie van 165 uit te gaan, zijn hoogste
serie in het 57/2 ooit. Jaap Ripke speelde een kansloze wedstrijd
tegen Erkemeij en toen hield ook Piet het voor gezien. Dat vooral
Piet en Jaap na hun verliespartijen erop gebrand waren op eerherstel
was wel duidelijk. Piet Adrichem liet zien wat 57/2 kader is: 325 in
vier beurten, serie van 151 en een gemiddelde van 81,25! Jaap Ripke
zette Overdijk in drie beurten aan de kant:met een moyenne van
50,00! Marcel verloor ook zijn tweede partij tegen Smit in acht
beurten. Het Obis kaderteam was met dit resultaat definitief
uitgeschakeld en verliet vroegtijdig en een beetje teleurgesteld de
biljartarena.
Toppoint wist zich ondanks de nederlaag tegen Velsen toch te
plaatsen voor het NK.
Wij willen de meegereisde supporters bedanken voor hun steun en
rekenen erop dat zij er volgend jaar weer bij zullen zijn. Alleen zal
dan de samenstelling van het Obis team er anders uit gaan zien.
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Het nieuwe team bestaat dan uit:

Pieter Adrichem, Cock van Hooff, Piet Liefting,
Jaap Ripke en Marcel Versluis. JdW?

Vriendelijke sportgroeten,
Kaderteam Obis Heemskerk.

Obis kaderteam en Obis hypotheekvisie
spelen volgend seizoen gelijktijdig hun
thuiswedstrijden op de maandagavond.
Aanvang 19.30 uur.

Wij nodigen graag onze leden uit om naar deze toppers te komen
kijken in het 57/2 en 38/2 kader.

U zult dan Piet Adrichem en Jeroen Beentjes zien in het 57/2 en
Marcel Versluis, Vincent Veldt, Cock van Hooff, Joop Roelands,
Piet Liefting, Frank Sinkeldam, Jaap Ripke en John Mol spelen 38/2.
Deze heren zullen hun uiterste best doen om de belangstellende een
mooie pot biljarten voor te schotelen. Zodra het wedstrijdschema
klaar is zullen wij dat zo spoedig mogelijk via het mededelingenbord
bekend maken.
Groetjes van beide kaderteams

KOELMAN & KLINGELER TOERNOOI

Het k&k toernooi wordt op 11 en 12 juni gespeeld.
Er doen 6 teams aan mee en elk team bestaat uit vijf spelers. De
spelers van Obis krijgen te zijner tijd een uitnodiging. Uiterlijk 15
mei zijn de deelnemers bekend.

Gr. Jaap Ripke
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Als het vandaag nul graden is, en het wordt morgen twee keer zo
koud, hoeveel graden is het dan morgen?

DE SIGAAR
Tijdens de personeelsverga-
dering komt het thema roken aan de
orde. De voorzitter laat weten dat er
niet meer in het gebouw gerookt
mag worden en dat het
ziektepercentage om laag moet.
Heer Filter, een fervent roker, vraagt

het woord en zegt: “voorzitter, u
weet toch dat rokers
tegenwoordig gezonder leven?”
Voorzitter: “Nee, hoezo dat
dan?”
Filter: “Zij komen tegenwoordig het meest in de buitenlucht…”
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Districtsfinale
bandstoten 2e klasse van 14/3, 16/3 en19/3 (door Cor de Heer)

Op maandagavond werd in sporthal Vennewater te Heiloo op 4 biljarts een
start gemaakt met de finale. Naast de bekende gezichten waren er een
drietal voor het bandstoten “onbekende”deelnemers. Dit waren Jan Visser,
Henk Molenaar en Peter op den Kelder.

In de 1e ronde trof ik een van hen, namelijk Jan Visser. Ik ben Jan tijdens
de kaderwedstrijden in de West-Friese competitie regelmatig tegen
gekomen. Het resultaat pakte altijd negatief voor mij uit. Ook nu kon ik Jan
niet bijhouden. Hij beëindigde de partij in 14 beurten en liet mij achter met
51 caramboles en een gemiddelde van 3,56. Verder in deze ronde geen
bijzonderheden.

De 2e ronde kreeg ik Fred Braan. Ik kom Fred jaarlijks in deze finale tegen
met wisselend resultaat. Deze keer trok ik na een gelijk opgaande strijd aan
het langste eind. (75 caramboles in 23 beurten met een gemiddelde van
3,26). De partij tussen Jan Levering en Henk Molenaar duurde 49 beurten
en bleek de langste partij van de finale te zijn.

En de 3e ronde op woensdagavond bond ik Peter op den Kelder aan mijn
zegekar in een voor mijn gevoel slecht lopende partij. Het viel echter best
mee. 75 Punten in 24 caramboles dus een gemiddelde van 3,12. In deze
ronde vielen de partijen van Jan Visser uit in 17 beurten en Fred Braan
winnaar in 16 beurten op.

In de 4e partij liep ik tegen een onverwachte nederlaag op. Tegen Joop
Dekker kon ik na een spannende strijd de laatste 3 caramboles niet maken.
Joop ging met een leuke slotserie in de 22e beurt uit. Echter weer een
gemiddelde van 3,27. Geen bijzonderheden in deze ronde. De tussenstand
was niet verrassend. Jan Koorn had alle partijen in winst omgezet en dus op
de 1e plaats. Jan Visser volgde met 3 overwinningen en een remise partij.

Op zaterdagochtend werd de 5e partij al om 11.00 uur gespeeld. Dit ligt mij
klaarblijkelijk. Ik moest tegen de ongeslagen Jan Koorn. Normaal moet ik
het tegen Jan afleggen, maar deze keer moest hij het onderspit delven. Na
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een sterk begin (31 in 2 beurten) kon ik Jan op afstand houden en maakte in
de 19e beurt met een gemiddelde van 3,94 een einde aan de partij. Doordat
Jan Visser ook verloor waren er nog 4 kanshebbers voor het
kampioenschap.

Na de voortreffelijke lunch aangeboden door de familie de Wit moest ik in
de 6e ronde winnen van de ver onder de maat spelende Jan Levering (tot
dan een moyenne van 1,90). Maar Jan is moeilijk te verslaan. Ik kon geen
vat krijgen op het “open” spel en verloor kansloos in 28 beurten. Slechts 56
punten waren mijn deel, maar erger was het behaalde moyenne van 2,00 in
deze partij. Door deze nederlaag ging de mogelijkheid om kampioen te
worden in rook op. Ook mijn algemeen gemiddelde kreeg een knauw. (van
3,41 na dee ronde tot 3,10 na deze partij). Jan Koorn won zijn partij tegen
Jan Visser en was hierdoor reeds kampioen.

In de 7e en laatste ronde moest ik het opnemen tegen de mij onbekende
Henk Molenaar. Dit leverde geen problemen op in 24 beurten uit met een
gemiddelde van 3,12. Jan Koorn liet in de laatste ronde zien dat hij de
terechte kampioen was. Hij versloeg clubgenoot Fred Braan in 12 beurten
met een hoogste serie van 28.

Eindstand:

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

1 J. Koorn 12 502 146 3,43 6,25 28

2 C. de Heer 8 479 154 3,11 3,94 21

3 F. Braan 8 460 163 2,82 4,68 19

4 J. Levering 8 456 212 2,15 3,26 11

5 J. Visser 7 484 168 2,88 5,35 23

6 J. Dekker 6 444 196 2,26 3,40 18

7 H. Molenaar 5 465 227 2,04 2,88 13

8 P.o.d. Kelder 2 379 218 1,73 2,02 12

Toernooigemiddelde 2,47.

Gr. Cor de Heer.
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De fietser………
In de straten, op de wegen kom je
hem af en toe tegen.
Krom gebogen over ’t stuur trapt
hij zich het apenzuur.
Wat zou deze man toch willen,
met zijn stevige billen.
Bolrond buikje bijna op de stang
en maar fietsen, wat duurt dat
lang.
Zie die arme man toch zwoegen,
’t zadel kraakt al in zijn voegen.

En dan die purperrode kop, dun en wat grijs er bovenop.
Met zijn hempie nat van ’t zweten, wil hij van geen wijken weten.
Kijkt hij voor- en tegelijk achterom, oh wat is dat toch dom.
Onderuit en zijn bril aan gruzzelementen, dat kost een paar centen.
Met een gat in zijn kop staat hij zo snel mogelijk weer op.
Zijn hart bonkt in zijn keel, gelukkig zijn fiets is nog heel.
Naar huis en slapen is zijn enige wens, morgen is hij vast een ander
mens.

Moraal van dit verhaal:

Zit U gezellig bij OBIS nog even na aan de tap
en bent U voor de zekerheid met de fiets.
Drink dan niet al te rap,
U blijft overeind en het kost U dan niets!

Met de groeten van
een ervaringsdeskundige,
George.
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Pos Naam Part. Pnt Car Brt Moy HS P.moy
1 Lenaers, P 17 45 176 340 0,51 5 1,57
2 Mans, L 16 36 311 384 0,80 9 1,53
3 Verduin, P 17 36 318 408 0,77 6 1,46
4 Vries de, T 14 34 120 246 0,48 6 1,28
5 Lenaers, J 16 34 210 387 0,54 5 0,78
6 Mans, R 17 34 404 518 0,77 6 1,08
7 Wildt de, W 17 27 702 421 1,66 14 3,83
8 Kranendonk, L 17 26 402 436 0,92 9 2,23
9 Duivenvoorde van, Y 17 26 451 456 0,98 8 1,60

10 Sinkeldam, R 17 26 181 362 0,50 5 0,90
11 Warink, W 17 23 510 456 1,11 12 1,85
12 Stoops, J 16 22 366 466 0,78 10 1,16
13 Wezepoel, T 16 21 405 369 1,09 8 2,12
14 Kranendonk, M 17 19 235 465 0,50 5 0,85
15 Nijhuis, A 15 18 307 417 0,73 6 1,36
16 Daan, N 16 14 92 395 0,23 9 0,47
17 Wezepoel, P 17 12 267 451 0,59 7 1,00
18 Nijhuis, F 17 8 346 451 0,76 7 1,45

De actuele stand van de jeugd op 11 mei 2005.

Clubfinale De Magneet 2004-2005

Het is zover, de clubfinale seizoen 2004-2005 gaat weer van start.

Wanneer: Vrijdagavond 20 Mei 19.30uur
Vrijdagavond 27 Mei 19.30uur
Zondag 05 Juni 11.00uur

Waar: Clubgebouw OBIS-DE MAGNEET te Heemskerk.

Wie doet er mee: Alle jeugdleden

Toeschouwers van harte welkom

Tot dan, Paul Mans.
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Op zaterdag 16 april werd het regiofinale B-teams gehouden. De teams die
mee mochten doen waren :

1. B.C.O.2., 2. Jong A.B.C.,
3. O.B.I.S/de Magneet 3, 4. Pr. Hendr.Biljarts.

De eerste partijen waren best moeilijk we haalden deze ronden 2 punten.
Toen kwam de tweede ronden we haalden helaas 0 punten. Na deze ronden
waren de pauzes je kon bij de bar wat eten kopen en drinken. We kregen
van meneer Piet ook een bord patat. Toen we klaar waren was de laatste
ronde. In deze ronden haalde we 4 punten. Bij mekaar hadden we dus 6
punten en goed voor de derde plaats. Nadat we nog wat gedronken hadden
gingen we weer naar huis. Ik wil graag meneer Piet bedanken dat hij ons
heen en terug heeft gebracht. En natuurlijk mijn teamleden: Jeroen, Patrick
en Linda bedanken voor deze dag en de andere spelers die mee deden
natuurlijk. Kortom het was een hele leuke dag en hoop dat we volgend jaar
weer zover mogen komen.

DDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAGGGGGGGG!!!!!!!!!!

Remco Mans.
.
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(Door Linda Mans)

Het was er weer je kon je weer opgeven voor de jeugdkliniek.
Dat hadden we ook met zijn allen gedaan de mensen die al een keer
geweest waren kregen 1 lootje en de anderen twee in de pot.
Toen kregen we te horen wie er mee mochten doen ik was er weer
uitgetrokken net als vorig jaar.
Jeroen Stoops mocht ook voor de tweede keer achter elkaar mee
doen.
Het was tijdens de Nationale bekerfinale op Donderdag 24 Maart.
En natuurlijk was het weer in Hotel Zuiderduin bij Egmond aan Zee.
We waren uitgeloot van de 216 inschrijvingen.
We moesten om 9.30 aanwezig zijn en werden we welkom geheten.
We moesten nog even wachten tot we konden beginnen want niet
iedereen was er al. Toen werden we welkom geheten en mochten we
naar binnen.
Eerst kregen we weer een laser show te zien die weer mislukte net zo
als vorig jaar. Maar toch was het leuk om te zien.
Ondertussen was meneer Keus er met zijn vrouw en nog wat anderen
van de club maar hun naam weet ik niet meer.
Dit zijn de spelers die mee mochten doen:
Raymund Swertz uit Afferden, Jeroen Stoops uit Heemskerk
Mike Joosse uit Heerhugowaard, Tomek Bodek uit Boxtel
Jimmy Vissenberg uit Roosendaal, D.Mollekamp uit Hoorn
Martijn Vlug uit Soest, Niels Hauwert uit Wervershoof
Teun Koffeman uit Urk, Jan ten Napel uit Urk
Linda Mans uit Heemskerk, Wesley de Wildt uit Heemskerk
Robin Makkes uit Wervershoof, E. van de Born uit Hoorn
Jordy Stolk uit Afferden, Rowin Jansen uit Zegge
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Toen werden we in groepjes bij tafeltjes gezet IK WAS HET
ENIGSTE MEISJE.
We kregen les van de toppers onder anderen:
Dick Jaspers wereldkampioen (Nederland)
Jean – Paul de Bruijn (Nederland)
Marco Zannetti (Italie)
Eddy Leppens (Belgie)
Het was erg leuk ze kwamen om de beurt bij ons aan de tafel.
Ik heb er veel van geleerd.
Ook was het erg gezellig ondanks dat ik het enige meisje was.
Ik kreeg ook nog eens te horen van Marco Zanetti en Jean – Paul de
Bruijn dat ik erg goed kon biljarten en dat ik erg rustig speelde maar
de ballen wel op goed tempo maakte.
Ik heb er veel van geleerd en het was weer erg leuk.
Toen we klaar waren kregen de toppers een fles wijn.
En wij kregen een oorkonde met de handtekeningen er op.
En we kregen een sleutelhanger dat was een klein keutje.
Wat ik heb vergeten is dat Meneer Keulenmans er ook was en die
praten de boel een beetje bij elkaar.
Later konden we nog blijven kijken naar de Nationale bekerfinale
driebanden.
Maar daar had ik niet zo veel zin in dus gingen we na wat gegeten te
hebben weg.
Het was echt leuk om voor de tweede keer te doen.
En iedereen die gekomen is om te kijken bedankt.
En ook de genen die dit hebben georganiseerd bedankt.

Groetjes
Linda Mans.

Ik vraag mij wel eens af?
Een boterham landt altijd met de beboterde kant naar beneden

en een kat landt altijd op haar poten,
maar wat gebeurt er als je boter op de rug van een kat smeert?
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Finale teams jeugd in Oegstgeest

Zondag 20 maart 2005 werden de finales van de teams voor de jeugd
v.d. Magneet in Oegstgeest bij DCO gespeeld in een prachtig
biljartcentrum met 6 biljarttafels.
Team 2 en 3 moesten al om 9uur aanwezig zijn en team 1 was al
uitgespeeld en kon daarom om ongeveer 12 uur aanwezig zijn.
Wendy had mij gevraagd of ik ook heen ging en of ze dan samen met
Anita mee mocht rijden, Dat was goed.
Nadat wij om 11.30 uur aankwamen, waren een aantal partijen met
gemiddeld succes gespeeld door de teams van de Magneet.
Om 1uur werden de broodjes en de frikadellen uitgedeeeld.
Daarna werden de partijen verder gespeeld, met voor de Magneet
niet alle partijen met winst.
Om 3 uur waren alle partijen gespeeld en was het tijd voor de
prijsuitreiking.

De uitslag was:

1e prijs BCO 2
2e prijs BCO 1
3e prijs Magneet 1

( Jeroen Stoops, Linda Mans .Remco Mans, Patrick Verduin)
4e prijs Magneet 2

( Wendy Warink, Yoni v. Duivenvoorde, Lex Kranendonk en
Myriam Kranendonk)

5e prijs Magneet 3
( Wesley de Wildt, Tom Wezepoel, Floris Nijhuis, Paul Wezepoel.)

6e prijs Vuurschip.1

Jan Keus

Op de volgende pagina ziet U een paar foto’s van deze finale.
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Duidelijker kan het niet!

3e prijs voor Patric Verduin, Linda en Remco Mans en Jeroen Stoops
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Bezoek van de districts-secretaris

De jeugdcommissie, die in de plaats van een district-jeugdconsul een
paar jaar geleden werd geïnstalleerd, is ter ziele gegaan.
Een paar dappere, sportminded vrouwen, waagden een sprong, die te
vroeg uiteen is gespat. Jammer voor de jeugdbiljartsport, die in
J.B.C. de Magneet alleen nog tekens van een gezond leven vertoont
in ons district..
Reden voor secretaris Visser van ons district om een belletje te
plegen naar mij en mij toevertrouwde dat hij graag eens een bezoekje
wilde brengen aan onze jeugd. Natuurlijk kon dat gebeuren en een
afspraak was gauw gemaakt. Op een vrijdag-jeugd-speelavond in
april heeft Jan de jeugdclub bezocht.
Ik kon niet zeggen dat hij enthousiast werd begroet door de nieuwe
jeugdleider en een bestuurslid van OBIS. Een drankje aanbieden was
er niet bij en laat staan even bijpraten met hem, werd genegeerd! Zij
bleven in de bestuurskamer!
Ik heb Jan Visser voorgesteld aan alle jeugdleden en gaf hem toen
het woord. Hij vertelde waarom hij naar Heemskerk was gekomen.
Er is zeer spoedig een jaarvergadering van het district en punt 10 van
de agenda, “Jaarverslag Jeugdcommissie”, wilde hij gaan toelichten
met een indruk van “de Magneet z’n clubavond”.
Dit werd door ons zéér gewaardeerd en het slot werd voor de
jeugdleden nog feestelijk. Alle jeugdleden incl. jeugdleider,
jeugdbegeleiding en jeugdtrainers kregen een sleutelhanger met een
biljartballetje. (zoek maar uit: wit, rood, geel) Een heel aardige geste!
Dat werd zeer op prijs gesteld!
Na nog een kort samenzijn, toog Jan weer huiswaarts.
Laten wij hopen dat dit bezoekje toch nog iets oplevert voor de
jeugdbiljartsport.

Bré-Ja.

Waarom krimpen schapen niet als het regent?
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Mijn Afscheid Jan Keus, 4 mei 2005,

Vrijdagavond 29 april heb ik de jeugd medegedeeld, dat ik er voor de
laatste keer was. Drie weken daarvoor had ik het bestuur ingelicht,
dat ik de maand april nog bij de jeugd zou zijn en daarna zou
stoppen.
Een van de bestuursleden had met een van mijn dames
jeugdbiljarters op haar werk gepraat, dat opa Jan zou stoppen. Dit
had tot gevolg dat er door de meiden aktie was ondernomen. Die
vrijdagavond zag ik om 19.30 uur mijn vrouw het clubgebouw in
komen, ik in de veronderstelling dat er wat gebeurd was, maar werd
gelijk gerust gesteld. Ze was
gevraagd om even te
komen.Om 20.00 uur hebben
we pauze gehouden en heb ik
verteld, dat het al een aantal
weken mij wat te veel werd
en daarom ook het plezier er
niet meer bij had.Hierna
wilde ik bij mijn vrouw gaan
zitten, maar Wendy en Yoni
pakte mij beet en ik werd op
een stoel gezet.
Wendy las een stukje voor
(zie brief volgende pagina),
waardoor er twee tranen
verschenen in mijn ogen.
Zoveel waarderingen kon ik
niet aan. Daarbij kreeg ik ook
een oorkonde met foto van de magneet. Ook kregen wij samen een
“Woketentje” aangeboden! Van de fam.Verduin kreeg ik ook een
oorkonde en voor mijn vrouw hadden ze voor elk kind (biljarters)
een roos met naam van de speler er op, die ze een voor een aan mijn
vrouw uitreikten.(wat een leuk idee was dat). Dit gebaar was voor



Clubblad mei 2005

Pagina 72

mijn vrouw omdat ze mij elke vrijdag af wilde staan en voor de keren
dat ze mee was geweest naar de wedstrijden.
Ik was zo onder de indruk van dit alles dat ik, na ze bedankt te
hebben, de volgende woorden zei: "Ik maak nu geen verschil tussen
jongens en meiden" en heb ze allemaal bedankt met een kus….
Met een glas drinken en een mars of nuts is er nog wat nagepraat en
na Meneer Mans verder succes gewenst te hebben met de Magneet,
zijn we weer verder gegaan met biljarten tot 10 uur.
Ik had een geweldig afscheid gekregen, jammer dat er niet een van
het bestuur aanwezig was.

Gr. Jan Keus.

Afscheidsbrief Wendy en Yoni:

Onze lieve meneer Keus,

Uiteindelijk is het dan toch gebeurd, ons opaatje gaat ons verlaten.
Na die jaren dat hij ons begeleid heeft, is het dan toch zover.
Hij stond altijd voor iedereen klaar, en kon het niet laten om iedereen
een handje te helpen met zijn grote biljartkennis. Vol enthousiasme
leerde hij ons nieuwe balletjes maken. Ook was hij altijd van de
partij bij wedstrijden van de jeugd, om hun goede moed in te praten.
Altijd een van onze trouwste en vooral meest enthousiaste fan
geweest!
Elke vrijdagavond was hij er al een half uur van te voren om alles in
orde te maken. En ook als alles weer opgeruimd moest worden liet
meneer Keus niets achter.
En dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over zijn leuke, maar
ook vieze mopjes..! Hij was altijd wel in voor een geintje, ook al
gingen die over wat vunzige zaakjes. Niemand mocht aan zijn
meisjes komen, onze beschermheer stond altijd voor ons klaar. Hij
hield altijd een oogje in het zeil. (en dan vooral als er een paar jonge
knullen in de buurt waren..)
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Het is maar goed dat hij zo goed gesteund werd door zijn vrouw,
want die was ook heel vaak van de partij.
Als er nieuw gespui op de club kwam kijken, was meneer Keus daar
om ze gelijk alle goede punten te laten zien. Hij maakt die kleine
kindjes dol enthousiast, en binnen de kortste keren liepen er op de
vrijdagavond weer een paar mini’s rond. Maar hij wist het vaak wel
net iets beter dan de rest. Vooral als hij even kwam rondneuzen bij
de trainers en dan een betere oplossing wist te vinden voor het
balletje dat daar uitdagend voor hem lag.

Kortom, we hebben een super leuke tijd gehad met meneer Keus als
jeugdbegeleider, trainer, opa, fan, fanatiekeling, maar vooral als een
hele lieve man!
We zullen U missen op de vrijdagavond, en hopen dat U uw plezier
nog wel in uw eigen biljartcarrière kunt vinden.

Heel veel liefs en kusjes,
Yoni en Wendy.

Aannemersbedrijf Assema
Gooiland 49
Beverwijk


