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Van de redactie
Beste lezer,
De vakantie zit er weer op,
althans voor mij. Een crash met
mijn fiets, vlak voor mijn vakantie
(eind juni), maakte dat een paar
pijnlijke ribben, een verschoven
sleutelbeen en een gescheurd
kapsel ergens in mijn rechter
schouder, de reden was dat mijn
(onze)
vakantie
geannuleerd
moest worden.
Ik zat (zit) dus weer eens in de
lappenmand! 4 Tot 6 weken in een
mitella, veel
rust en wat
oefeningen, “rekjestrekje”, was
het enige wat mij nog restte. Ik
overweeg nu of een fiets met
zijwieltjes niet dé oplossing voor
mij zal zijn in de toekomst?

Ik moet mijzelf ertoe dwingen
toch een start te gaan maken met
het volgende clubblad dat begin
augustus uit moet komen……………!
Het is vroeg in de morgen, ergens
in de 2e week van juli en ik zit nog
een beetje dromerig achter mijn
peceetje? Helaas, zo blijkt, heeft
niet alleen mijn schouder, maar
ook mijn computer de geest gegeven en heb ik ook geen verbinding
meer met het internet. Dat is balen! Echt balen. Het kan dus gebeuren
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dat er leden zijn die mij een mailtje gestuurd hebben, waar ik op dit
moment niets mee kan. Ik kan het niet ontvangen, laat staan openen.
Mogelijk kan ik uw verzonden mailtje voor het volgend clubblad
gebruiken.
Helaas, het is niet anders!
Joop Roelands was de reddende engel en heeft de computer weten te
herstellen. Blijkbaar heeft hij er meer verstand van dan ik! ! ?
Computers zijn best leuk als ze het doen! Maar owé als er wat aan
hapert! Het is Joop op de valreep gelukt alles bedrijfsklaar te krijgen.
Zowaar een niet te onderschatten klus! (maar nog geen internet)!
Er ligt nogal wat typewerk op mij te wachten en ik zit te dubben waar
ik het eerst mee zal gaan beginnen?
Mijn rechter arm heb ik wat ondersteund en probeer zo, met
regelmatig ingelaste pauzes, af en toe wat typewerk te doen.
Overbelasten is ook niet gewenst Ik wil graag dat mijn óh zo soepele
achterhand door deze blessure niet op souplesse behoeft in te boeten
en er mogelijk beter, zoniet nóg soepeler dan voorheen uit tevoorschijn
mag komen?! Hm…….hm….
Maar toch zal ik, voordat U verder bladert, eerst even vertellen wat U
kunt verwachten in deze uitgave.
Allereerst vindt U een interview met onze voorzitter Wim Koelman.
Wim is op 1 augustus 2005 40 jaar lid van OBIS, een jubileum waar we
natuurlijk even bij stil moeten staan.
Verder vindt U in dit blad de tel- en schrijfbeurten voor het seizoen
2005 – 2006, alswel de tel- en schrijfbeurten voor de
clubkampioenschappen en de beste 12. Vervolgens ontbreekt het
wedstrijdprogramma bij OBIS en- o.a. de verslagen van de clubfinale
van de jeugd natuurlijk niet, om zomaar eens een paar onderwerpen te
benoemen.
Ik wens U veel leesgenot toe en adviseer U uw tel- en schrijfbeurten
gelijk even in uw agenda te noteren!!! Niet vergeten dus!
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Tot slot wil ik u bedanken voor uw bijdrage aan dit clubblad en spreek
de vurige wens uit dat U mij voor het volgende clubblad weer zal
verrassen met uw kopij. (of iets heel anders?)
U hebt tot woensdag 2 november 2005 de tijd om Uw kopij in te
leveren. Een heel lange tijd te gaan dus en ruimte genoeg om een en
ander even op papier te zetten.
Veel sukses allemaal in het nieuwe seizoen!
Met redactionele groeten,

George.

Ongelegde eieren zijn onzekere kuikens.
Iets waarvan het nog heel onzeker is of het plaats zal
hebben, of: Iemand het ei uit zijn gat vragen, alles willen
weten, of: Onbescheiden vragen stellen.
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Henk Beentjes overleden.
Op zondag 29 mei j.l. is volkomen onverwachts ons OBISlid Henk Beentjes overleden.
Sinds oktober 2000 was Henk lid van onze vereniging.
Een amicaal en sportief clubgenoot op de
dinsdagavond. Henk had zich al verheugd op de
komende clubfinale.
Hij was als eerste geëindigd in de 2e periode van de
competitie wat recht gaf op deelname aan deze finale.
Helaas mocht het niet meer zo zijn.
66 Jaar is Henk geworden. Veel te jong om dan al
afscheid van het leven te moeten nemen.
Het overlijdensbericht beschreef zijn actieve
leven als een die nog lang niet klaar was.
Een leven met vele bezigheden.

Midden in ’t leven
nog zoveel te geven.
Idee en plannen te over,
in één keer voorbij.
Zo sterk als een beer
hobby’s te over.
Biljarten, kortebaan
en de tuin was je trots.
Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen de kracht toe
om dit grote verlies te kunnen dragen.
Wij zullen Henk missen……….
Bestuur en leden van biljartvereniging OBIS.
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1965

-

2005

40 jaar lid van OBIS.
U ziet het al!
Onze voorzitter Wim Koelman is
40 Jaar lid van OBIS en dat is een
gigantische lange tijd. Een tijd die,
als je even terug blikt, sneller is
gegaan dan je lief is.
Alle reden om eens met Wim wat
ervaringen uit te wisselen, opgedaan
tijdens zijn lange, lange OBIS-tijd.
Na een telefoontje met huize
Koelman, was de afspraak voor een
interview snel gemaakt. Even was er
nog wat onzekerheid over het jaartal.
Was het nu 1965 of 1966? Toch
1 augustus 1965! De ledenlijst bleek
juist! De verhuizing van Wim en Mary was net achter de rug, dus op
naar “de Hoven” nr. 4 in Heemskerk.
Een nieuwe omgeving en een nieuw
huis in de vorm van een prachtige
bungalow op niveau! (1e verdieping)
“Het Binnenhof” is de naam van het
appartementengebouw. Klinkt wel hé!
Een woonplek waar je je heel gauw op
je gemak voelt. In de ruime
woonkamer was simpelweg een mooi
plekje te vinden voor het door mij
meegebrachte bosje bloemen.
Pen en papier bij de hand en klaar voor een openhartig en enerverend
gesprek met onze clubgenoot en voorzitter Wim Koelman………
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Wim, gefeliciteerd met je 40-jarig
lidmaatschap. Hoe gaat het met je?
Dank je wel! Met mij gaat het goed. Ondanks
dat opa Wim het vrij druk heeft.
Vertel eens iets over je familie. Voor de
nieuwe mensen op de club.
Mijn familie bestaat uit vier broers en drie
zusters, oja, vier zusters en drie broers. Daarvan
ben ik op twee na de jongste. Wat wil je nog
meer weten George? Oja, ik ben ondertussen
alweer 33 jaar getrouwd met Mary. We hebben
een zoon, (een opvolger voor het bedrijf) en een dochter. Mijn zoon
is getrouwd met Nicole, dat weet zo iedereen wel denk ik. We
hebben 2 kleinzoons, een tweeling. De derde is op komst, die komt in
augustus.
Jullie wonen hier erg mooi. Hoe
bevalt het in jullie nieuwe woning?
Waarom zijn jullie verhuisd?
Het bevalt ons uitstekend hier. We
worden iets minder lastig gevallen
door OBIS-leden, want ze weten ons
nog niet te vinden hier. Toen wij
boven de zaak woonden werden we
herhaaldelijk aangesproken door
mensen die even langs kwamen en wat
moesten vragen aan de voorzitter over
dit of dat. Ja, nu zitten we in het
Binnenhof en dat weet men nog niet te
vinden in Heemskerk. Dus we hebben
Huize Koelman
wat meer rust in ons leven gekregen.
We zijn verhuisd omdat onze zoon Sjon en Nicole ons huis boven de
zaak hebbben overgenomen, zodat zij met hun kinderen ook wat
meer rust hebben. Anders waren wij echt niet verhuisd!
Even naar vroeger. Ben je nog lid geweest van de
jeugdbiljartvereniging de Magneet ? Hoe was dat?
Blz. 7

Clubblad eind juli, begin augustus

Ja! Dat was een mooie tijd. Ik heb nog meegemaakt dat ik de
bardiensten deed. Vanaf het begin van OBIS - de Magneet heb ik 10
jaar in het bestuur gezeten voor het bargebeuren en dat barwerk was
nog op een lekkere ouderwetse manier. Flesjes Heineken en cola met
de hand open maken, allemaal kleine flesjes en een tafeltje waar wat
koek op stond. Ik vond dat een leuke tijd. Daar heb ik natuurlijk ook
het een en ander meegemaakt. Zo was er een jongen uit Beverwijk,
Rumping heette hij, die erg lastig was op de jeugd. Die heb ik toen
met Jaap Ripke met kop en kont zo naar buiten gezet.
Vertel eens wat over OBIS? Je allereerste begin, 1965?
Hoe ging dat?
Wat ik mij nog kan herinneren is, dat het een verschrikkelijk
gezellige tijd was. Dat was een hele homogene avond, met een man
of 16 – 18 zo ‘n beetje. 20 Man misschien? Dat was in ons eerste
gebouw aan de Willem van Velzenstraat. Daar werd ook wel eens
een avondje georganiseerd met de leden buiten de club om. De
vrouwtjes mee en ergens in de noord gingen we dan met z’n allen uit
eten. Dat was echt een hele leuke tijd. Ik heb daar hele goede
herinneringen aan, lekkere ontspannende avonden. Ik heb altijd
meegedaan met voorwedstrijden en finales en dit jaar denk ik erover
om eens een keertje niet mee te doen. Toen maakte we nog mee dat
als Cees Welp, de vorige jubilaris, een wedstrijdje won, pakte hij z’n
keu en sprong er zo overheen. Met twee handen hield hij z’n keu vast
en sprong er zo tussendoor. Prachtig was dat. Het is nu zo mooi op
dit ogenblik dat Piet Snijders bij ons op de vereniging is. Hij was een
oud-collega van mijn vader. En toen ik 14 jaar was heb ik samen met
broer Bank een tafelbiljartje gekocht. Dat hebben we op de
trapleuning op de zolder vast gemaakt en daar heeft zelfs de heer
Snijders met vader Evert, Banc en ikzelf wat stootjes gemaakt. Toen
hadden we helemaal een soort clubhuisje boven in de zolderkamer.
Ik vind het nu zo leuk dat Piet Snijders al zo’n 3 keer op de
dinsdagavond tegen mij zei: “Leuk hé Wim, weet je nog van vroeger
bij vader Evert thuis?” Dat is toch erg leuk dat hij dat zegt.
Zo te zien heb je nooit les gehad. Of heb ik het mis?
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Nou, ik denk dat 2 mensen mij één stootje voor gedaan hebben. Ik
denk dat Bregman mij een keertje ‘n trekstootje voorgedaan heeft,
maar voor de verdere rest niks. Maar, hoe noemen ze dat ook al
weer? Oja, ik ben een “natuurtalent”…….!
Heb je wel eens mooie prijzen gewonnen tijdens je
biljartcarrière?
Jaaaaaaaaazeker! Bekers, medailles. Ja, ik zal ze, als je ze wilt zien,
bij mekaar moeten struinen, want hier en daar ligt wat. Ja, ik heb alle
jaren meegedaan en heb van alles: staandertjes, bekertjes, enz., ja
heel wat. Maar ik heb geen prijzenkast, laat ik het zo zeggen.
Houdt Mary ook van biljarten? Kreeg je alle vrijheid van haar?
Mary zou wel zelf willen biljarten, maar ze houdt niet van biljarten.
(Mary op de achtergrond: “Ja ik hou er wel van om het zelf te
doen”). Ja, ik kreeg alle vrijheid van Mary om te gaan biljarten.
Je hebt heel wat mensen zien komen en gaan bij OBIS. Wie is je
het meest bijgebleven?
Het meest bijgebleven? Nou dat is……..helaas ook te vroeg
overleden, Jaap van de Kolk, de heer Louwe, en de heer Daas. Henk
Zonneveld, de kapper, die heeft wel z’n 5 keer tegen Banc gezegd dat
hij een hond had en dat hij iedere dag met hem naar het strand moest.
Tot Banc eindelijk vroeg: “Henk, wat voor hond is het eigenlijk?”
Waarop Henk dan zelf heel hard moest lachen en zei: “Een zeehond,
Banc”. Dan was Henk ook weer blij. Dat vond ik toch wel héél fijne
mensen om een potje mee te biljarten.
Hoe is het Koelman - Klingeler toernooi ontstaan?
Ja, daar is Jaap Ripke wel een beetje de gangmaker van geweest. Ik
heb waarschijnlijk dan zelf ook wel gezegd om dat samen met Jaap te
doen. Oh, nee George, ik weet het al weer. Dat kwam vanwege het
Jaap Klingelertoernooi bij de Wijkermolen, toentertijd, toen heb ik
tegen Jaap gezegd: “Kunnen we dat niet eens bij ons doen?” En dan
wordt het het Koelman-Klingelertoernooi. Ik deed toen mee met het
toernooi, net als jij toen George. Jij hebt toch ook een keer
meegedaan? Het was een heel gezellige en nette tent….. ? Bij Jaap
Klingeler was het perfect verzorgd, daar wil ik niets verkeerds over
zeggen.
Blz. 9

Clubblad eind juli, begin augustus

Je bent al heel wat jaren voorzitter. Je hebt je weer herkiesbaar
gesteld voor de volgende 3 jaar. Waarom?
Omdat er toch iemand moet zijn die de kar moet trekken. En omdat
ik toch wel zuinig ben op OBIS. Ik heb ook weer 3 jaar bijgetekend
om de mensen die nu in
het bestuur zitten niet in
de steek te laten. Die zijn
ook nog allemaal
parmantig blijven zitten
en toen heb ik gedacht, ik
moet die drie jaar ook zelf
nog maar vol maken. Na
deze 3 jaar zal het toch wel leuk zijn als we in de vereniging eens
rond gingen kijken om daar een nieuwe voorzitter vandaan te halen.
Je hebt een Banketbakkerij. Hoe is dat zo begonnen?
Ja, we hebben een brood en
banketbakkerij.
Het is ook 40 jaar geleden dat ik
in het vak stapte als
broodbezorger. Ik ben indertijd
met een trapbakfiets begonnen,
met een mandje aan de arm. Zo
ben ik begonnen ja, jarenlang met
een trapbakfiets. Daarna ben ik
overgestapt op een driewieler de z.g.n.
electrotruck. Met een truck in de rondte. Na
enkele jaren is dat veranderd naar een vierwieler
en na de vierwieler is het een hele grote
winkelwagen geworden. Ik heb bij mekaar zo’n
24 – 25 jaar langs de weg gezworven om mijn
kossie bij mekaar te schrapen. En dat is zeer
suksesvol gegaan en toen hebben we er nog een winkeltje bij
genomen. Daar heeft mijn vrouw met haar vriendin in gestaan en dat
werd steeds drukker en drukker. Na 8 jaar, hebben we de zaak toen
kunnen kopen en toen zijn we eigenlijk voor ons eigen met die
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winkel begonnen. Ik ben toen nog 2 jaar blijven venten en heb de
wijk maar aan de kant gezet omdat de winkel erg druk werd. Ik ben
mij toen op de winkel gaan richten. Inmiddels hebben we nu zo’n 23
jaar lang een eigen bedrijf.
In eerste instantie zijn Mary en ik een eigen zaak begonnen. Toen
Sjon van de lagere school af was en naar het voortgezet onderwijs
ging, kreeg Sjon veel interesses in de banketbakkersbranche.
Aangezien wij een oude Banketbakker aan het werk hadden leerde
Sjon de kneepjes van hem. Sjon was toen zeer geïnteresseerd. Binnen
6 á 7 jaar had Sjon al zijn diploma’s in huis en was toen leermeester
geworden. Daarna, effe kijken…….., is het zo’n 12 jaar geleden denk
ik, dat Sjon en Nicole bij ons in de zaak getrokken zijn. Nu staat de
zaak onder beheer van mijn persoon, Sjon en Nicole. Dat zijn 3
vennoten die het bedrijf runnen. Inmiddels hebben we in totaal 20
mensen in ons bedrijf werkzaam. Parttimers en vaste mensen.
Geloof je ergens in? Iets bovennatuurlijks? Bijgeloof?
Ik geloof. Ik ben katholiek van huis uit. Ja, ik geloof wel en ik denk
dat er wel iets misterisch ergens boven hangt, maar mijn vrouw heeft
te kennen gegeven dat dat nooit kan, want als je boven terecht zal
komen, zegt ze, dan zullen er al miljarden mensen wezen die
allemaal al boven zijn en dat kan nooit. Bijgeloof heb ik niet, nee
geen bijgeloof. Ik heb wel eens een witte onderbroek aan en een
blauw hemd, maar dat helpt bij mij niet. Ik geloof er ook niet in.
Wat vind je ongelofelijk?
Wat ik ongelooflijk vind, is dat Banc Koelman een Cees Welp nog
nooit boven de 1,25 uit zijn gekomen. Ha, ha, ha. Ik zou het ook
ongelooflijk vinden als ik ineens een serie van 50 zou maken.
Wat zou je willen veranderen?
Ik zou de gezelligheid willen veranderen. Overal en voor iedereen.
Nee, ik zou willen dat de mensen wat meer voor elkaar over hebben,
wat toleranter zijn. Zoiets!
Kan je je goed ontspannen?
Ja! Gelach op de achtergrond van Mary. “Niet met mij hoor George”,
zegt Mary! Nee, dat is meer een inspanning.
Ja, ik kan mij wel en niet goed ontspannen, vervolgt Wim.
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Waar span je je het meest voor in?
Nou, mijn gedachten draaien altijd. Ik kan mijn gedachten nooit stil
zetten. Ik denk altijd wel aan iets. Ik zit vaak te denken aan de dingen
in mijn leven, of aan de zaak- of aan de biljartclub. Dan denk
ik:”Hoe zou dat nog beter of leuker kunnen”. Mijn gedachten draaien
vaak ook om een hele hoop mensen.
Mis je iets in je leven?
Mis ik iets in mijn leven? Nou, mijn vrouw en ik zijn eigenlijk hele
simpele mensen. We hebben aan een beetje genoeg en zijn niet
veeleisend. We hebben niet de drang dat we 2, of 3 keer per jaar op
vakantie moeten. We zijn al blij als we een weekendje op de fiets
stappen. Dan rijden we lekker door de bossen, over de Veluwe. We
hebben eigenlijk alles wat we hebben willen en zijn heel tevreden zo.
Koop je gemakkelijk dingen?
Als ik ze nodig heb, koop ik ze. Anders niet.
Droom je wel eens?
Ik hoop van wel. Nou, een enkele keer droom ik wel eens. Meestal
droom ik overdag al zo veel dat ik ’s nachts geen tijd heb om te
dromen. Maar als ik droom, dan is het over de laatste barbecue bij
Cees Welp. Wat een weer was het!!!! Regen en nog eens regen!!
Waar heb je een grote hekel aan?
Dat mensen elkaar het leven zuur maken.
Wat denk je van de toekomst? Heb je nog stoute plannen?
Over de toekomst droom ik wel veel. Laat ik dat nog even zeggen.
Plannen probeer ikzelf uit mijn hoofd te zetten, omdat ik dat graag
over wil laten aan mijn opvolgers in de zaak. Nee privé heb ik geen
stoute plannen. Er waren plannen om een nog grotere biljartclub neer
te zetten in Heemskerk, maar die plannen heb ik zelf maar zo snel
mogelijk in de ijskast gezet, omdat OBIS met zo’n 130 – 140 man
mooi genoeg is om dat goed rond te laten draaien.
Had je vroeger, of heb je nu nog andere hobby’s?
Mary!! Mijn grote hobby is mijn werk
Wat ga je doen als je helemaal stopt met werken?
Nou ik heb tegen mijn vrouwtje gezegd dat als ik echt gestopt zou
zijn met werken, zou ik iets meer voor de vereniging willen doen.
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Dan zou ik bardiensten kunnen draaien of net wat er voor hand en
spandiensten naar voren komt. Maakt mij niet uit. Dan zal ik meer op
de club zijn.
Je 3e kleinkind is op komst. Hoe is het om opa te zijn?
Heerlijk! Dat is het mooiste wat er is. En je moet ook heel erg blij
zijn dat de kindertjes gezond zijn. Er zijn ook mensen die het anders
hebben. Heel leuk om opa te zijn.
Gaan jullie nog op vakantie? Waar naar toe?
Binnenhof no 4 nu! Geen plannen, we wonen hier net en dat geeft al
een beetje een vakantiegevoel. Zoals ik al eerder zei, hier wonen
geeft al veel rust, alsof we op vakantie zijn.
Vertel eens een paar komische voorvallen tijdens je
biljartcarrière?
Ik weet niet of Banc het toen al verteld
heeft in ons clubblad? We waren in
Castricum bij Levering. Ik en Jos Nijman
waren voorwedstrijden aan het spelen en
Banc met Henk Lammers waren naar
Alkmaar, die hadden ons afgezet bij
Levering. We waren ’s avonds om 10 uur
uitgespeeld en moesten toen wachten tot
Banc en Henk ons op kwamen halen. Met
Jos zat ik toen lekker aan de borrel en
waren zowat half om toen over 12en Henk
en Banc er pas aan kwamen rijden. We
hebben vreselijk gelachen want Jos greep toen de verkeerde
deurkruk, dus dat ging ook niet helemaal goed meer. Prachtig als je
hier aan terug denkt. Aad van Loth, toentertijd woensdagavondlid,
nou die bakte ze ook wel bruin. Kwam op een clubavond binnen en
zei: “Wat ik nou heb meegemaakt gelooft niemand”. Iedereen dus
nieuwsgierig naar zijn verhaal? Aad vertelde dat hij thuis kwam van
zijn werk, staat er een pan op het fornuis met een baksteen erin. Er
lag een briefje bij met de tekst: “Ik kom weer terug als hij gaar is”. Je
vrouw! Waar gebeurd! Natuurlijk zijn er meer komische dingen
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gebeurd bij OBIS, maar ik kan nou niet zeggen dat ik dat of dat heb
meegemaakt, dat ik zeg dat was nou erg komisch.
Tot slot: Wat zou je nog heel graag in vervulling willen zien
gaan? Een wens?
Ja, dat ik wat meer vrije tijd krijg. Ja, een wens,….. wat zou ik nou
als wens……..? Hoe moet ik dat nou vertellen? Dat ik nog heel lang
gezond mag blijven, maar dat zegt iedereen natuurlijk. Ik moet er wel
even over nadenken. Ik wens sowieso de kinderen en kleinkinderen
een goede toekomst toe en dat het nu net zo gezellig mag worden als
30 jaar geleden. Want ik vind dat het niet zo goed gaat in de wereld.
Er is zoveel aan de hand dat wij toch wel in de gaten hebben dat er
dingen om ons heen gebeuren dat ik denk, nee, dat gaat niet goed.
Als ik het hier al mee maak, dat jongelui in de garage zijn geweest en
een fiets in elkaar getrapt hebben en dat je je fiets niet meer buiten
kan laten staan omdat ze alles slopen. Dan denk ik, ja jongens dit
gaat toch wel een beetje te ver allemaal. Ik zie het wel aan deze
jongelui die er tegenwoordig zijn, (er zijn er natuurlijk altijd wel
goeie bij), en als ik dat zo hoor, ook van leraren, hoe moeilijk het is
om met die jonglui om te gaan. Wel een probleem. Je hebt een
categorie van 18 tot 22 jaar ongeveer, die het zo goed hebben, dat als
die met z´n tweeën werken, kunnen ze leven als god in Frankrijk. Ze
kunnen alles doen en zomaar 3 keer per jaar op vakantie gaan. Kopen
een flatje, een samenlevingscontract en klaar. Ik weet niet of dat
allemaal zo goed is. Als je het nu vergelijkt met vroeger, dan zag je
de kinderen opschuildertje spelen,
bussie trap enz., nou dat zie je toch
nergens meer.
Dat, zo vind ik tenminste, dat is de
vervlakking die er op het ogenblik is.
De videospelletjes van tegenwoordig
zijn daar ook debet aan. De
geweldsspelletjes en wat je
tegenwoordig op de televisie ziet, dat
alles zo gemakkelijk te koop is als je
boven de 16 bent, maar dat je als 14 jarige ook eenvoudig aan deze
Blz. 14
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spullen kunt komen. Dat klopt niet! Ik mag hopen dat alles in goede
banen terecht mag komen in deze woelige wereld.
Deze wens is niet verkeerd denk ik.
Ik hoop voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen dat ze een
gezonde en fijne toekomst tegemoet gaan.
Dat hoop ik natuurlijk ook voor alle leden van OBIS.
Dat we allen lekker en gezond mogen blijven leven………….!
Graag wil ik nog even wat toevoegen. Als dit clubblad uit
komt, zal het nieuwe seizoen zo ongeveer weer van start zal gaan.
Ik wens alle leden alvast een heel mooi seizoen toe, een gezellige
clubfinale, en een sportieve strijd met de beste 12! Hopelijk kunnen
we het volgend seizoen nog meer districs- en regiokampioenen
huldigen dan het afgelopen jaar. Ik wens U daarbij veel sukses toe.
Terugkijkend kan ik U vertellen dat ik genoten heb van het
interview en van de gastvrijheid van Mary en Wim.
De moeite waard en heel leuk om te doen.
Koffie met koek van de warme bakker ontbrak natuurlijk niet!
Tot slot wens ik Wim, als voorzitter van OBIS veel wijsheid toe en
nog veel gezellige jaren bij onze biljartvereniging.
En………… samen met Mary een héél gelukkige tijd in hun
nieuwe woning, maar vooral een goede gezondheid!
Bedankt, het ga jullie goed!
Met redactionele en vriendelijke groeten, George
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Deelnemers clubfinale
J. Roelands
J. Beentjes
J. Ripke
P. Liefting
D. Tiecken
J. Keus
E. Beentjes
P. Snijders
G. Bruins
G. Elst
B. Beentjes
J. Sinnige
W.v. Roon
H. Palm
M. Smit
G.v. Kordenoordt

190
275
190
220
38
41
38
41
30
32
33
33
44
39
60
35

38/2
57/2
38/2
38/2
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

tegen librespelers:
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

51
56
52
56
37
41
42
42
62
53
84
47

Poule A:

Poule B:

Speelt op: 6 – 9 + 8 - 9
10 – 9 + 11 - 9

Speelt op: 7 – 9 + 9 – 9
10 – 9 + 11 – 9

J. Roelands
J. Beentjes
D. Tiecken
P. Snijders
G. Elst
B. Beentjes
H. Palm
G.v. Kordenoordt

P. Liefting
J. Ripke
J. Keus
E. Beentjes
G. Bruins
J. Sinnige
W.v. Roon
M. Smit.

Sukses, hfd wedstr. leid. H. Lammers
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HET CLUBBLAD.
In verschillende clubbladen heeft de redacteur een oproep gedaan onze
mening te geven over ons clubblad. In het maartnummer is daar één
reactie van G. Elst opgenomen, waarin vermeld is dat het een feest is
om het huidige clubblad te lezen.
Maar naar de clubbladen van weleer werd ook naar uitgekeken. Als het
een paar dagen te laat kwam, was men ook een beetje, teleurgesteld.
Niet denkende, dat de mensen, die dit boekje samenstelden, al hun
vrije tijd hierin stopten en er wel eens een hapering in de typemachine
optrad.
Nu praat ik over een clubblaadje van 32 jaar terug. En als je zo’n
blaadje leest dan verschijnt er een glimlach op je gezicht en denk je:
“Ja, in kan mij voostellen dat men toen naar het nieuws van O.B.I.S.
uitkeek”.
Wat vindt u van het volgende ?
“ De barkeepers kunnen zich voortaan op een gepaste wijze te ruste
begeven, want achter de bar staat nu een heuse barkruk. Deze barkruk
is belangeloos aan de vereniging geschonken door ons
donderdagavondlid Jos Scheffer, die zijn huisvlijt op deze manier
botviert. Jos, namens het bestuur: “ bedankt ! ”.
Of van deze advertentie:
Jan tegen Piet: “ Waarom was jij gisteravond niet op de club? ”.
Piet: “ Man schei uit, ik lag met griep in bed “.
Jan: “ Jammer. Waarom ging je vrouw niet naar DROGISTERIJ
ZONNEVELD , daar hebben ze de modernste hoest- en griepmiddelen
en je wordt nog vakkundig geadviseerd ook! ”.

Of deze:
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Van ACQUIT tot NABEURT
IEDERE PRIJS IS RAAK !
KIEN
KIEN-DISCOUNT – J.P. BREGMAN – BACHSTRAAT 75 tel. 32580
En natuurlijk stond er ook een hoop verenigingsnieuws in.
Maar ze hebben toch getracht het boekje op een leuke manier te
brengen.
Later gingen we over naar de “ A4 “ clubbladen, eerst met gele kaft,
later de groenen.
In die tijd ( 1976) moest alles eerst op stencils getypt worden. Als dat
gedaan was, in de avond-uren, ging “ Moeder de vrouw “, de volgende
dag naar de Jansheeren, want daar werden ze dan gedrukt.
’s Morgens brengen, later in de middag ophalen, zodat men, na het
avondeten, de blaadjes gingen sorteren, omslag er omheen en nieten,
om diezelfde avond het clubblad op de clubavond uit te reiken.
Wat dat voor werk was, kunt u zich nu niet meer voorstellen, en
ondergetekende weet dat uit ervaring.
Ook toen was men er blij mee, want het werd weer een beetje
professioneler opgesteld.
En zo heeft iedere periode zijn aantrekkelijkheden. Zo ook de
vooruitgang. Op dit moment staat de techniek voor niets. Vooral nu de
computer zijn intrede heeft gedaan en daardoor heeft men nu veel
meer mogelijkheden om een prachtig clubblad te presenteren.
Maar gezegd moet worden, dat O.B.I.S. het geluk heeft, dat zij een
redacteur in het bestuur heeft zitten, ik mag wel zeggen gelukkig mag
prijzen, dat dit bestuurslid ( George Jacet) er alle tijd voor uittrekt en
daardoor de moeite doet om het clubblad zo optimaal mogelijk
aantrekkelijk te maken.
Het resultaat hiervan is, dat de leden er plezier in krijgen ook eens een
stukje te schrijven, wat door de redactie bijzonder wordt
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gewaardeerd. Want, beste vrienden, een clubblad kan alleen met uw
medewerking. Zo simpel is dat.
Ik wil eindigen door George Jacet, die vooral van Joop Roelands veel
heeft geleerd, aan te moedigen om hiermee door te gaan, want ook van
buiten komen de reacties van ons mooie clubblad.
Verder wil nog alle redacteuren van de voorbijgaande jaren bedanken
voor het vele werk dat zij, in soms moeilijke omstandig- heden, voor ons
hebben gedaan.
En bedenk wel George:
“ GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS “
Archivaris: HENK PALM.

Reactie van de redactie:
Even ter correctie! Ik ben sinds 1 maart 2004 geen bestuurslid meer.
Tevens ben ik mij ervan bewust dat men zeer tevreden is over het
clubblad, want ik heb in de loop der tijd heel wat positieve geluiden
gehoord. Zeker ten tijde van ons 40-jarig jubileum. Alle lof gehad!
Maar mijn vraag was eigenlijk aan de leden of men hun mening zou willen
geven over het clubblad in z’n algemeen. Of men o.a. een andere opzet
zou willen of een andere indeling, of vindt men het clubblad eigenlijk
een overbodige luxe? Enz. enz. Deze vragen zijn gesteld met de
bedoeling om meer met de wensen van de leden rekening te kunnen
houden. Zo kwam er, na mijn oproep, een voorstel van Jan Keus om alles
van de jeugd achter in te zetten en niet verspreid over het blad. Hier
heb ik wat aan en……….. ik kan het dan toepassen.
Vr.Gr. George.

Een opmerking van Sjon Koelman:
“Hoewel het clubblad zwart-wit is, ziet het blad er kleurrijk uit”.
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Eindstand van de onderlinge teamcompetitie
Nr Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

J. Roelands
K. Beentjes
Sj. Reuzenaar
M. Versluis
Sj. Koelman
J. Lammers
Jh. Tiecken
M. Smit
D. Tiecken
P. Karsten
W. Pettinga
J. Keus
J. Ripke
M. Guldemond
P. Limmen
J. Sinnige
Jh. Mol
W.v. Roon
J. Limmen
B. Looyenga
H. Koper
J. Beentjes
P. Fatels
A. Mantel

m.
p.
12
12
12
12
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6

%
145,9
111,5
111,1
110,4
107,3
105,5
110,8
122,2
101,3
98,2
126,6
115,9
132,2
11,5
97,8
93,7
92,6
92,3
88,9
105,9
102,7
91,6
116
110,2

1e: team Joop Roelands; 10 m.p.
2e: team Marcel Versluis; 10 m.p.
3e: team Jaap Ripke; 8 m.p.
4e: team Jeroen Beentjes; 7 m.p.

Nr
.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Naam
H.v.d. Laan
B. Koelman
R. Bart
H. Welboren sr.
L. Wezepoel
A. Jager
H. Lammers
H. Palm
H. Welboren jr.
D. Smit
G. Smit
S. Jorritsma
C. Welp
B. Lammers
T. Glorie
G.v. Kordenoordt
W. Koelman
J. Scheffer
Sj. Strik
P. Snijders
G. Jacet
D. Ripke
W. Burger
M. Henneman

m
p
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
0
0

%
107
101
101
100
100
93
106
99
112
103
96
95
95
95
88
85
84
80
100
91
87
72
101
91

5e: team M. Guldemond 6 m.p.
6e: team Mark Henneman 6 m.p.
7e: team George Jacet; 6 m.p.
8e: team Sjaak Strik; 3 m.p.
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Finalisten beste 12
Teamcompetitie 2005
Joop Roelands
Kees Beentjes
Marcel Versluis
Sjon Koelman
Jan Lammers
John Tiecken
Piet Karsten
Wesly Pettinga
Jan Keus
Désirée Tiecken
Martin Guldemond
Piet Limmen
Reserves:

Jan Sinnige
John Mol

200 caramboles
80 caramboles
260 caramboles
90 caramboles
40 caramboles
110 caramboles
50 caramboles
26 caramboles
55 caramboles
45 caramboles
190 caramboles
26 caramboles

38/2
libre
38/2
libre
libre
libre
libre
libre
libre
libre
libre
libre

44 caramboles
110 caramboles

libre
38/2

Sjaak Reuzenaar en Marcel Smit kunnen niet deelnemen aan deze
finale. Zij zijn dan op vakantie en Jaap Ripke heeft een toernooi.
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Tel en schrijfbeurten 2005/2006
Finale beste 12 van de teamcompetitie
Vrijdag 26-08-05
D. Smit
J. Limmen
A. Duivenvoorde
H. Koper
B. Beentjes
G. Bruins
H. Palm
P. Sinnige

Zaterdagmiddag 27-08-05
J. Beentjes
P. Liefting
W. Peggeman
W.v. Roon
W.v. Weert
T.d. Boer
B.v. Harlingen
J. Roekens

Bar: G. Smit
Hulp: J. Deen

Bar: R.d. Ruijter
Hulp: H.v.d. Laan

Maandag 29-08-05
Sj. Strik
W. Burger
J. Hageman
L. Wezepoel
W.v. Tunen
R. Wolke
A. Mantel
P. Fatels

Dinsdag 30-08-05
C. Liefting
F. Sinkeldam
P. Beers
S. Jorritsma
R.v.d. Ham
J. Wijte
C. Welp
E. Duin

Bar: R. Bart
Hulp: J. Gosselink

Bar: J. Aardenburg
Hulp: H. Welboren jr.
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Zaterdagmiddag 03-09-05
H. Welboren sr.
M. Henneman
G.v. Kordenoordt
S. Mol
B. Looyenga jr.
J. Scheffer
P. Snijders
C.v. Hooff

Zondagmiddag 04-09-05
(aanvang 13.30 uur)
N. Mongelluzzi
J. Klingeler
J. Lammers
G. Schoehuis
B. Lammers
E. Beentjes

Bar: V. Veldt
Bar: R.d. Ruijter
Hulp: D. Ripke
Hulp: W. Pettinga
Wedstrijdleider: C.d. Heer

Clubfinale:
Dinsdag 06-09-05
Jh. Mol
J. Limmen
A. Duivenvoorde
H. Koper
P. Sinnige
W.v. Weert
J. Roekens
T.d. Boer

Woensdag 07-09-05
M. Guldemond
M. Versluis
N.d. Groot
K. Beentjes
Sj. Reuzenaar
P. Limmen
W. Peggeman
B.v. Harlingen

Bar: Sj. Koelman
Hulp: H.v.d. Laan

Bar: P. Karsten
Hulp: D. Smit
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Donderdag 08-09-05
Sj. Strik
W. Burger
J. Hageman
L. Wezepoel
W.v. Tunen
R. Wolke
A. Mantel
P. Fatels

Zaterdagmiddag 10-09-05
(aanvang 13.30 uur)
C. Liefting
E. Duin
F. Sinkeldam
C. Welp
P. Beers
J. Wijte
S. Jorritsma
R.v.d. Ham

Bar: R. Bart
Hulp: J. Gosselink

Bar: J. Aardenburg
Hulp: H. Welboren jr.

Vrijdag 09-09-05

Zondagmiddag 11-09-05
(Aanvang: 13.30 uur)
S. Mol
G. Schoehuis
Sj. Reuzenaar
K. Beentjes
J. Scheffer
N.d. Groot
M. Guldemond
M. Versluis

N. Mongelluzzi
J. Klingeler
J. Lammers
B. Lammers
H. Welboren sr.
M. Henneman
B. Looyenga jr.
C.v. Hooff
Bar: V. Veldt
Hulp: D. Ripke

Bar: G. Smit
Hulp: W. Pettinga

Wedstrijdleiding: Jh. Tiecken
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Voorwedstrijden libre 4e klasse
Maandag 26-09-05
D. Tiecken
J. Keus
J. Roelands
E. Beentjes
M. Smit
J. Sinnige

Zaterdagmiddag 01-10-05
J. Deen
P. Limmen
G.v. Kordenoordt
H. Palm
B. Beentjes
P. Snijders

Bar: P. Karsten

Bar: R. Bart

Wedstrijdleiding: B. Koelman

Voorwedstrijden libre 3e klasse
Zaterdagmiddag 22-10-05
G. Bruins
J. Lammers
S. Jorritsma
L. Wezepoel
D. Ripke
J. Deen

Maandag 24-10-05
A. Duivenvoorde
H. Koper
J. Hageman
P. Limmen
W.v. Tunen
R.v.d. Ham

Bar: R.d. Ruijter

Bar: Sj. Koelman

Wedstrijdleiding: G. Elst
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Voorwedstrijden 38/2 2e klasse Nationaal
Woensdag 02-11-05
J. Beentjes
D. Tiecken
J. Keus
Sj. Strik
Jh. Mol
W. Burger

Donderdag 03-11-05
M. Versluis
C. Liefting
F. Sinkeldam
N.d. Groot
P. Beers
M. Henneman

Bar: P. Karsten

Bar: V. Veldt

Zaterdagmiddag 05-11-05
J. Scheffer
B. Looyenga jr.
K. Beentjes
A. Mantel
M. Smit
W.v. Weert
Bar: J. Aardenburg
Wedstrijdleiding: H. Lammers
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Districtsfinale libre 3e klasse
(in tenue!)
Dinsdag 08-11-05

Woensdag 10-11-05

Arbiter:
Arbiter:
Arbiter:
Arbiter:
Schrijver:
Schrijver:

Arbiter:
Arbiter:
Arbiter:
Arbiter:
Schrijver:
Schrijver:

P. Liefting
J. Roelands
J. Gosselink
C.v. Hooff
J. Sinnige
W. Peggeman

Bar: Sj. Koelman
Hulp: H.v.d Laan

T.d. Boer
N. Mongelluzzi
J. Roekens
M. Guldemond
G. Bruins
C. Welp

Bar: G. Smit
Hulp: W. Pettinga

Zaterdagmiddag 12-11-05
(aanvang 13.30 uur)
Arbiter:
H. Palm
Arbiter:
D. Tiecken
Arbiter:
P. Sinnige
Arbiter:
H. Welboren jr.
Schrijver:
E. Duin
Schrijver:
P. Fatels
Bar: R.d. Ruijter
Hulp: H. Lammers
Wedstrijdleider: Jh. Tiecken
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Voorwestrijden libre 2e klasse
Zaterdagmiddag 19-11-05
G.v. Kordenoordt
B.v. Harlingen
R. Wolke
S. Mol
B. Beentjes
W.v. Roon

Maandag 21-11-05
B. Lammers
D. Smit
J. Sinnige
H. Welboren sr.
J. Klingeler
Sj. Reuzenaar

Bar: V. Veldt

Bar: G. Smit
Wedstrijdleiding: G. Elst

Voorwedstrijden banstoten 4e klasse
Maandag 12-12-05
A. Duivenvoorde
P. Limmen
W. Peggeman
H. Welboren jr.
J. Sinnige
P. Sinnige

Zaterdagmiddag 17-12-05
B.v. Harlingen
G. Bruins
P. Fatels
P. Snijders
G. Schoehuis
S. Mol

Bar: Sj. Koelman

Bar: R. Bart

Wedstrijdleiding: H. Lammers

Blz. 29

Clubblad eind juli, begin augustus

Voorwedstrijden 38/2 1e klasse Nationaal
Maandag 19-12-05
J. Beentjes
P. Liefting
J. Limmen
J. Keus
M. Smit
D. Ripke

Zaterdagmiddag 24-12-05
J. Roelands
J. Roekens
J. Lammers
H. Palm
K. Beentjes
B. Looyenga

Bar: P. Karsten

Bar: R. Bart

Zaterdagmiddag 31-12-05
A.Mantel
E. Duin
J. Scheffer
C. v. Hooff
M. Henneman
F. Sinkeldam
Bar: J. Aardenburg. Wedstrijdleiding: C.d. Heer

Voorwedstrijden bandstoten 3e klasse
Zaterdagmiddag 07-01-06
E. Beentjes
P. Snijders
H. Welboren sr.
W.v. Roon
Jh. Mol
S. Jorritsma

Maandag 09-01-06
Sj. Reuzenaar
G.v. Kordenoordt
C. Welp
B. Beentjes
J. Keus
H. Koper

Bar: P. Karsten
Bar: Sj. Koelman
Wedstrijdleiding: B. Koelman
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Voorwedstrijden hoofdklasse libre
Zaterdagmiddag 14-01-06
J. Beentjes
D. Tiecken
J. Limmen
W.v. Tunen
N. Mongelluzzi
N.d. Groot

Maandag 16-01-06
P. Liefting
Sj. Strik
J. Roelands
W.v. Weert
M. Smit
W. Burger

Bar: J. Aardenburg

Bar: V. Veldt

Zaterdagmiddag 21-01-06
M. Versluis
P. Beers
E. Beentjes
W.v. Roon
R.v.d. Ham
J. Hageman
Bar: G. Smit
Wedstrijdleiding: Jh. Tiecken

Als U ruilt, dan graag de ruiling duidelijk aangeven op de
tel- en schrijfbeurtenlijst aan het publicatiebord.
Gaan er wedstrijden niet door, dan gaat er een kruis door!
Mogelijk kunnen er nog meer veranderingen komen!
Dus kijkt U voor alle zekerheid af en toe op het
publicatiebord.
Alle wedstrijden beginnen om 13.00 uur en/of om 19.00
uur, behalve als anders is aangegeven op de tellijsten!
Hfd w.l. Henk lammers
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Wie het niet breed heeft moet hem niet laten hangen.
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Cryptogram

uitslag clubblad eind mei 2005
1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Oplossing:
Horizontaal:
1. Ekster
7. Anode
8. Ellen
9. Barst
10. Beer
11. Canada
12. Pieren

Verticaal:
2. Kreet
3. Tralie
4. Renner
5. Raab
6. Courante
10. Baan
11. Cap

Wie weinig heeft, moet er zorgvuldig mee om gaan.
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In gesprek met………………de drie
De drie
Weet je, eigenlijk voelen we het lekkerst in dat doosje. Licht uit, met
z’n drietjes knus naast elkaar. De rooie in het midden en dan maar
genieten van elkaars aanwezigheid.

De interviewer
Meestal zijn ze heel gesloten en kom je maar moeilijk met ze in
gesprek. Toch kreeg ik het voor elkaar een interview met de drie te
arrangeren. Al koste me dat wel de nodige moeite. Toen ik wat
intiemer met ze kon praten kwamen er dingen boven de (biljart) tafel
die ik mij eigenlijk nog niet realiseerde.

De drie
Hoe gaat her vaak in werkelijkheid?
We worden ruw uit ons doosje gewekt en met een smak op tafel
gegooid. Alhoewel we dat anders gewend zijn. Een voor een betast
en gestreeld te worden door een zacht doekje, zodat we in al onze
glorie glimmend en wel op tafel komen. Zo zou het altijd moeten
gaan!

Interviewer
Wat schort er nog meer aan?

De drie
Nou als we dan netjes op de stippen zijn gelegd, begint het
gesodemieter (anders kunnen we het niet noemen). Niet rustig van
akiet, neehoor, een harde lel waar we van suizebollen, met als
resultaat….? Met z’n drietjes ontheemd, zover mogelijk van elkaar.

Interviewer
Hoe zouden jullie het dan wensen????? Wat schort er nog meer aan?

De drie
Nou, er zijn nog al wat wensen en verschillen.
Vroeger, met Piet van der POL, René Gabriëls, Cees van Oosterhout
(en nog meer van die figuren), dat waren gouden tijden. Je werd met
zachtheid behandeld en binnen no time netjes dicht bij elkaar
gebracht. En dan die zachte tikjes tegen je billen; daar werd je
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helemaal opgewonden van!! Soms wel 200 keer achter elkaar; dat
waren nog eens goede tijden. Als je tegenwoordig soms met z’n
drietjes bij elkaar ligt, lijkt het wel of men jaloers is op ons. Beng!
met een dreun word je weer uit elkaar geslingerd en aan de heidenen
over geleverd.

Interviewer
Hoe kunnen we dat veranderen?

De drie
Toon een wat meer respect voor ons en behandel ons met de no9dige
waardigheid. Probeer wat vaker ons bij elkaar te brengen, want wij
houden zo van elkaar. Streel ons met de keu, zodat wij meer kunnen
genieten van dat heerlijke gevoel van opwinding.

Interviewer
Na deze ontboezemingen van jullie wil ik graag weten hoe jullie
verhoudingen zijn met de (biljart) tafel.

De drie
Ook dat houdt niet over. Vaak worden we geconfronteerd met een
vuile, wettige vieze ondergrond, waardoor de gratie uit onze
bewegingen wordt gehaald. Erger nog; vaak staat men ook nog
boven ons onderkomen te krijten.

Interviewer
Zien jullie nog toekomst in jullie functioneren als sociaal werkers
voor de vele biljartliefhebbers?

De drie
Inderdaad, als men ons werkelijk lief heeft is er voor ons nog
toekomst, doch dan wel met bindende afspraken. Behandel ons s.v.p.
met respect als familie; wij horen bij elkaar en genieten van onze
nabijheid (verzamelen) en streel ons met de keu (zacht spelen) zodat
we de opwinding mogen ervaren van elkaars aanwezigheid die we
overigens ook in dat doosje ondervinden.
Bovenstaand is ingestuurd door Ben van Egmond.
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Verslag landelijke finale C2 teams.
Verspeeld in Nieuwegein op 26-05-05
Deelnemer van B.V OBIS was het 65+ team, bestaande uit Ben
Looyenga, Nico Mongelluzzi, Henk Lammers en Jos Limmen.
De driver was Wim Koelman.
Gevieren op naar Nieuwegein. Ben verbleef op de camping en ging
vanaf die plaats die richting op.
Aangekomen in Nieuwegein eerst aan de koffie, daarna even in de
zaal kijken. Dat was zeer hoog, zeer groot en zeer ongezellig en zeer
massaal: 28 tafels!
Terug in de kantine namen Ben en Jos een Glaasje fris, Henk een
pilsje en Nico een borrel, wat bij de ober de vraag deed opwellen of
dat niet een beetje vroeg was?
Maar Nico zei dat dat geen kwaad kon. Gelukkig maar hé.
Bij het inschrijven kregen we te horen dat er geen vest en strik
gedragen hoefde te worden, wat bij mij een zucht van verlichting
opleverde.
Aanvang der wedstrijden 10 uur.
Als eerste in de arena Ben en Nico. Beide partijen gingen jammerlijk
verloren.
Toen Henk en Jos. Wederom was er voor ons geen eer te behalen.
Volgende partij: Nico en Jos. De heer was deze dag niet voor ons
want ook deze partijen gingen de mist in.
6 Gespeeld en 0 punten, das niet best, oftewel ronduit slecht.
Ben wist zijn 2e partij nog wel te winnen. Henk verloor ook zijn 2e
partij, maar wist nog wel zijn 3e partij in winst om te zetten.
(Alleen Henk moest er 3 spelen). Negen partijen gespeeld, twee
gewonnen, vierde in de poel. Dat was toch wel een tegenvaller.
Winnaar van poel A werd Wit-Rood-Wit uit Goeree Overvlakkee en
in poel B: B.V. De Kroon uit Eibergen
B.V. de Kroon bleek te sterk voor Wit-Rood-Wit en mochten zij de
beker mee naar huis nemen.
Zonder beker, maar een ervaring rijker reden wij terug richting
Heemskerk.
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Rest mij nog om namens het hele team onze chauffeur en schrijver
Willem Koelman en schrijver Jaap Ripke te bedanken voor hun
bereidwillige medewerking. Tevens wil ik langs deze weg al onze
supporters (het zijn er teveel om allemaal op te noemen) te bedanken
voor hun komst en aanmoedigingen.
Namens het C2 team
Getekend, Jos Limmen.
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Het Koelman – Klingeler toernooi
De deelnemers waren:
Henk Lammers, Jos Limmen, Wim Koelman, Ben Lammers, Jan Lammers, Wim
van Roon, Dennis Ripke, Piet Karsten, Ger Bruins, Sixtus Jorritsma, Nico
Mongelluzzi, Henk Palm, Jaap Klingeler, Jan Deen, Piet Limmen, Désirée
Tiecken, Cynthia Tiecken, Ria Lammers, Gerrie Hulsebosch, Margriet Weijers,
Jelle brouwer, Nel Boelhouwer, Tineke Oort, Wil Kloosterman, Nelleke van
Deursen, Jan Breg, Joyce Dekker, Betty Breg, Deseree de Boer en Siem Haakman.

Gezelligheid ten top bij OBIS. DOS team derde in Heemskerk
Zaterdag 11 en zondag 12 juni werden Jan en Betty Breg, Siem
Haakman, Joyce Dekker, en Desiree de Boer verwacht bij het
verenigingsgebouw van OBIS in Heemskerk.
Om 9.30 waren ze aangekomen en om 10.00 uur zou het gaan
beginnen. Zondag was het een uurtje verzet omdat alles zo voorspoedig
verliep.
De opzet was dit jaar anders bij OBIS. Voorheen waren er acht teams en nu
nog maar zes. Drie OBIS teams, twee Onder Ons teams uit Beverwijk en
DOS uit Medemblik. Er werd continu gespeeld en alles verliep gezellig en
sportief. Dit was ondertussen het vijfde jaar dat DOS naar Heemskerk ging,
waarvan vier keer het toernooi van OBIS. Zo ondertussen begin je de
mensen al wat beter te kennen, dus het was alsof je na een vakantie thuis
kwam. Gezelligheid ten top bij OBIS. Jan Breg speelde helemaal niet
verkeerd. Hij heeft er drie van de vijf partijen gewonnen. Jan is de rustigste
van ons allemaal en wij waren dan ook onder de indruk toen hij tegen Nico
Mongelluzzi moest spelen. Die man speelde een heel goed toernooi. Hij
moest 70 caramboles maken tegen Jan die er 34 moest. Als je iedere keer
een tijdje moet zitten is het moeilijk in je spel komen. Jan bleef rustig en
bouwde langzaam zijn partij tegen Nico op. Helaas was Nico iets beter dan
Jan en hij verloor zijn partij.
Joyce Dekker heeft er vier van de vijf gewonnen. Alleen haar eerst partij
tegen Henk Palm was een drama en de rest heeft hij goed gespeeld. Tegen
Jos Limmen had ze vorig jaar verloren dus had ze nog wat goed te maken.
Ze maakte haar 33 caramboles en nu staan ze quitte. Hopen dat we volgend
jaar weer tegen elkaar moeten Jos!
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Helaas voor Betty Breg was dit een dramatisch toernooi. Ze kwam niet in
haar spel. Haar tweede partij was voor haar een redelijke partij. Maar het
valt ook niet mee als je tegen sponsors van het toernooi moet spelen. Jaap
Klingeler was haar eerste tegenstander. Het liep gewoon niet en Jaap won.
Wim Koelman is ook een mannetje waar je je koppie bij moet houden.
Soms is het te gezellig en dan kom je gewoon niet in je spel. Helaas verloor
Betty deze ook. Volgende keer sla je weer toe Betty!
Helaas was Desiree zaterdag niet aanwezig en kregen haar teamgenoten de
partijen van Desiree. Dat ging helemaal niet verkeerd, want van de drie
partijen die voor Desiree gespeeld moesten worde, waren er twee
gewonnen en één remise. Zondag was ze er weer bij en begon fris aan het
toernooi. Haar eerste partij was tegen Ria Lammers en ze was in 20 beurten
uit. Haar tweede partij was tegen Tiny van der Oord. Desiree moest 20 en
Tiny 19 caramboles maken. Desiree speelde de sterren van de hemel en was
in 14 beurten uit. Dat was geen mazzeltje voor je Tinus! Ach het gaat
tenslotte om het plezier en de gezelligheid toch?
Siem Haakman had ook een heel goed toernooi. Van de vijf te spelen
partijen had hij er vier gewonnen. Hij speelde het spelletje biljart op een
wonderbaarlijke manier. Soms dacht je bij jezelf: “Wat een onvoorstelbare
ballen kan die man maken”. Zijn laatste partij was tegen Margriet Weijers.
Margriet kwam niet op gang en Siem in eerste instantie ook niet. Hij zag in
ene het licht en maakte die wonderbaarlijke ballen achter elkaar. Een serie
van 7 en 5 en dan ga je lekker. Siem heeft heel goed gespeeld dit toernooi.
DOS heeft een heel gezellig toernooi achter de rug. We kijken altijd met
heel veel plezier terug op dit toernooi en we kijken dan alweer gelijk uit
naar het volgende. OBIS heeft altijd alles in de puntjes geregeld en het
verenigingsgebouw is een hele mooie biljartlocatie waar alles (in detail) is
gericht op het biljarten. Het team wil iedereen die zich er voor ingezet heeft
om dit toernooi te doen slagen heel hartelijk bedanken.
De eindstad
1e
OBIS 2
35 punten
2e
OBIS 3
33 punten
3e
DOS
31 punten
4e
OBIS 1
25 punten
e
5
Onder Ons 2 20 punten
6e
Onder Ons 1
6 punten.
Groetjes het DOS – team.
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Om te weten:
Het nieuwe seizoen voor de senioren begint op dinsdag 16
augustus en ik geef U alvast de laatste speelavond ook even
door t.w. donderdag 25 mei 2006!
Op de woensdagavond zijn 2 nieuwe biljarters verwelkomd
en hebben reeds de vrijgekomen plaatsen van Micha en
Cynthia Tiecken ingenomen. De heren Marc Henneman en
Cock van Hooff hebben, na “géén bezwaar” van de
woensdagavond, 5 weken op de ballotagelijst gestaan. Er is
bij het bestuur, in die periode tot 22 juni 2005, geen bezwaar
van hun deelname binnen gekomen en dat betekent dat niets
hun het OBIS-lidmaatschap en de toelating tot de
woensdagavondgroep meer in de weg staat. Het bestuur hoopt
dat deze leden enthousiaste leden zullen worden en hun volle
medewerking zullen geven aan de verplichtingen die bij het
lidmaatschap van onze biljartvereniging behoren. Veel
biljartplezier en sukses heren!
Ons lid Piet de Ruijter is
verhuisd van de Walstro 8, naar
Suykeracker 28, 1965 RH in
Heemskerk. Nico Mongelluzzi
is ook verhuisd en wel naar de
Jan Lichthartstraat 357, 1964
HL in Heemskerk. Tiny en Piet
Koper zijn in mei van dit jaar
verhuisd naar Maerelaan 63
1962 KB in Heemskerk. Ik wens U allen vele jaren
woongenot toe.
Of het niet genoeg is, is Jos limmen op zaterdag 28 mei j.l.
kampioen geworden van het tien-over-rood-toernooi bij de
gebroeders Veldt. Eerst even Regiokampioen worden met z,n
team en dan even de10 over rood-titel in de pocket.
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Gefeliciteerd Jos. We hebben steeds meer rekenschap met je
te houden. Talent verloochent zich niet! Dat is duidelijk.
De eerstvolgende jaarvergadering is op 13 maart 2006.
Ik meld U dit al heel vroeg en is bedoeld voor de leden die
vanwege onregelmatige diensttijden, hun rooster op tijd
hierop af kunnen stemmen.
Heeft U zich onlangs (voor 26 juni 2005) ingeschreven voor
de P.K’s of/en de teamcompetitie in ons District of Nationaal
en heeft U uw inschrijfgeld nog niet voldaan, zou U dan zo
vriendelijk willen zijn om dit alsnog over te maken?
Het inschrijfgeld voor het District bedraagt: € 7,00
Het inschrijfgeld Nationaal bedraagt:
€ 12,00
U kunt uw inschrijfgeld overmaken op:
Bankrekeningnr.: 32.62.26.73 t.n.v. OBIS te Heemskerk
Postgiro:
2210448 t.n.v. OBIS te Heemskerk

Tot slot wil ik U nog even vermelden dat Frank Sinkeldam, U
kent hem vast wel, (één van de de topkadristen van de
woensdagavond), een serie van 107 kader liet noteren in een
van de laatste competitiepartijen. Frank dacht: “Ik zal even
aan het eind van de competitie laten zien dat ik toch wel
aardig kan biljarten”. Nou, dat heeft hij laten zien! Geweldig!
Voor de eerste keer een serie boven de honderd, een prachtige
prestatie; eentje waar je trots op kan zijn!
George
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Finale eerste klasse libre seizoen 1964 – 1965

Deze nostalgische foto is ingezonden door Rob Overdijk.
Wie het niet breed heeft, moet hem niet laten hangen.
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Thuiswedstrijden voor de Nationale kaderteams
Ma 05-09-05
Ma 19-09-05
Ma 19-09-05
Ma 03-10-05
Ma 03-10-05
Ma 17-10-05
Ma 17-10-05
Ma 31-10-05
Ma 31-10-05
Ma 07-11-05
Ma 14-11-05
Ma 14-11-05
Ma 28-11-05
Ma 28-11-05
Ma 02-01-06
Ma 02-01-05
Ma 23-01-06
Ma 23-01-05
Ma 06-02-06
Ma 20-02-06
Ma 20-02-06
Ma 06-03-06
Ma 06-03-05
Ma 20-03-06
Ma 20-03-06
Ma 03-04-06
Ma 03-04-06

OBIS /Pearle Kaderteam
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.
OBIS /Pearle Kaderteam
Hypotheekvisie Heemsk.

-

OBIS Hypotheekvisie Heemsk.
Akiet/Café De Kroon
Musketiers/Vroom Fund.
Beemsterkaas
De Vries Juwelier 1
Onder Ons
Ruiter Onderneming
Toppoint Kaderteam
De Vries Juwelier 2
OBIS/Pearle Kaderteam
Musketiers/Vroom Fund.
Toppoint Kaderteam
De Vries Juwelier 1
Akiet/Café De Kroon
Ruiter Onderneming
Beemsterkaas
De Vries Juwelier 2
Onder Ons
OBIS Hypotheekvisie Heemsk.
Akiet/Café De Kroon
Musketiers/Vroom Fund.
Beemsterkaas
De Vries Juwelier 1
Onder Ons
Ruiter Onderneming
Toppoint Kaderteam
De Vries Juwelier 2

Het OBIS/ Pearle Kaderteam bestaat uit:
Pieter Adrichem, Cock van Hooff, Piet Liefting, Jaap Ripke, Marcel
Versluis en George Jacet.
Het OBIS Kaderteam /Hypotheekvisie Heemskerk bestaat uit:
Vincent Veldt, Joop Roelands, Frank Sinkeldam, John Mol, Jeroen
Beentjes en Sjaak Strik?
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Wedstrijdprogramma in ons clubgebouw
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
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16-08-05
26-08-05
27-08-05
29-08-05
30-08-05
03-09-05
04-09-05
05-09-05
06-09-05
07-09-05
08-09-05
10-09-05
12-09-05
17-09-05
18-09-05
19-09-05
24-09-05
26-09-05
01-10-05
03-10-05
08-10-05
10-10-05
15-10-05
17-10-05
22-10-05
24-10-05
29-10-05
30-10-05
31-10-05
02-11-05
03-11-05
05-11-05
07-11-05
08-11-05
09-11-05
12-11-05
14-11-05
19-11-05
21-11-05
26-11-05

begin clubseizoen
beste 12
beste 12
beste 12
beste 12
beste 12
beste 12
kaderteams
clubfinale
poule A
clubfinale
poule B
clubfinale
poule A
clubfinale
poule B
clubfinale
poule A + B
clubfinale
kaderteams

poule A + B

V.W. 4e klasse libre
V.W. 4e klasse libre
kaderteams

kaderteams
V.W. 3e klasse libre
V.W. 3e klasse libre
Regiofinale 6e klasse libre jeugd
Regiofinale 6e klasse libre jeugd
kaderteams
V.W. kader 38/2 2e klasse Nationaal
V.W. kader 38/2 2e klasse Nationaal
V.W. kader 38/2 2e klasse Nationaal
kaderteams
districtsfinale 3e klasse libre
districtsfinale 3e klasse libre
districtsfinale 3e klasse libre
kaderteams
V.W. 2e klasse libre
V.W. 2e klasse libre
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Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag

28-11-05
03-12-05
05-12-05
10-12-05
12-12-05
17-12-05
19-12-05
24-12-05
31-12-05
02-01-06
07-01-06
09-01-06
14-01-06
16-01-06
21-01-06
23-01-06
28-01-06
30-01-06
04-02-06
06-02-06
11-02-06
13-02-06
17-02-06
18-02-06
19-02-06
20-02-06
25-02-06
27-02-06
04-03-06
06-03-06
11-03-06
13-03-06
18-03-06
20-03-06
25-03-06
27-03-06
01-04-06
03-04-06
08-04-06

kaderteams

V.W. Bandstoten 4e klasse
V.W. Bandstoten 4e klasse
V.W. 38/2 1e klasse Nationaal
V.W. 38/2 1e klasse Nationaal
V.W. 38/2 1e klasse Nationaal
kaderteams
V.W. Bandstoten 3e klasse
V.W. Bandstoten 3e klasse
V.W. libre hoofdklasse
V.W. libre hoofdklasse
V.W. libre hoofdklasse
kaderteams

kaderteams

Plumbertournooi
Plumbertournooi
Plumbertournooi
kaderteams

kaderteams
JAARVERGADERING
kaderteams

kaderteams

Hij draagt de dag met manden uit.
Hij verkwist zijn tijd.
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Biljarten in het dorpscafé
Lange ballen zal ik vaker missen.
Ik zit er naast zonder m’n bril.
Moet regelmatig een beetje pissen,
ook de prostaat volgt niet mijn wil.
Sla jonge heer te vroeg naar binnen,
de blaasinhoud nog lang niet vrij.
Ik wil te graag mijn potje winnen,
maar voel de druppels langs mijn dij.
Biljarten is een ouwelullen sport,
Maar soms ben ik het behoorlijk beu,
Want goh wat schiet ik hier te kort,
met de lange en de korte keu.
Bovenstaand is ingezonden door Rob Overdijk
Zuinig:
Hoewel de crisisjaren voorbij waren, bleef het oude echtpaar erg
zuinig. Ze hadden een kleine sigarenzaak in een zijstraat van de
Overtoom. De man voelde zijn einde naderbij komen, maar de zaak
moest open blijven. Zijn vrouw zat naast zijn bed, de lamp was uit,
want een kaarsje was goedkoper. Toen ging de winkelbel. “Vlug
fluisterde hij, een klant”! De vrouw: “Ja ik ga al, maar als je intussen
voelt dat het afgelopen is, vergeet dan niet de kaars uit te blazen”.
Blz. 46

Kopij voor het volgend clubblad kan tot woensdag 2 november ingeleverd worden

Aannemersbedrijf Assema
Gooiland 49
Beverwijk
Ze hangt haar man de blauwe huik om.
Ze bedriegt hem; een ‘huik’ is een lange mouwloze mantel.
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Dinsdagavondleden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

J. Aardenburg
R. Bart
B. Beentjes
E. Beentjes
K. Beentjes
G. Bruins
E. Duin
G. Elst
T. Glorie
C. d. Heer
B. Koelman
Sj. Koelman
W. Koelman
P. Fatels
B. Lammers
H. Lammers
B. Looyenga jr.
A. Mantel
P. v.d. Meij
S. Mol
W. Pettinga
R.d. Ruijter
J. Scheffer
G. Schoehuis
P. Snijders
C. Welp
R. Wolke
B.v. Harlingen
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Woensdagavondleden Donderdagavondleden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

J. Beentjes
P. Beers
W. Burger
J. Gosselink
S. Gosselink
N.d. Groot
M. Guldemond
M. Henneman
C. v. Hooff
G. Jacet
A. Jager
J. Keus
P. Liefting
C. Liefting
J. Limmen
Jh. Mol
D. Ripke
J. Ripke
J. Roelands
F. Sinkeldam
Sj. Strik
Jh. Tiecken
D. Tiecken
V. Veldt
M. Versluis
P. Visser

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

T.d. Boer
J. Deen
T. Duivenvoorde
J. Hageman
R.v.d Ham
S. Jorritsma
P. Karsten
J. Klingerler
H. Koper
G v.Kordenoordt
H.v.d. Laan
J. Lammers
P. Limmen
N. Mongelluzzi
H. Palm
W. Peggeman
Sj. Reuzenaar
J. Roekens
W.v. Roon
J. Sinnige
P. Sinnige
D. Smit
G. Smit
M. Smit
W.v. Tunen
W. v. Weert
H. Welboren jr.
H. Welboren sr.
L. Wezepoel
J. Wijte
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De nieuwe teams seizoen 2005
Eerste helft woensdagmiddag
M
D.
G

Smit
Smit
Kordenoordt v

3.416 90
1.663 53
1.641 53

0251-231631 Team (A)
0251-237694 Team (A)
023-5381660 Team (A)

N
H
B

Mongeluzzi
Welboren
Ruijter

3.807 100
1.875 59
1.176 38

0251-239653 Team (B)
0251-234139 Team (B)
0251-241915 Team (B)

P
H
J

Ruijter
Elst
Pol v/d

1.468 47
1.049 35
0.925 33

0251-238330 Team (C)
0251-244350 Team (C)
0251-243121 Team (C)

W Tunen v
J Sinnige
P Sinnige

2.016 65
1.551 50
1.096 35

0251-234647 Team (D)
0251-237699 Team (D)
0251-237694 Team (D)

B
G
R.

Lammers
Bruins
Munnik de

1.911 62
1.464 47
1.199 38

0251-650385 Team (E)
0251-231870 Team (E)
06-11135885 Team (E)

B
W
C

Looyenga
Roon v
Mol

3.218 85
2.673 75
2.005 65

0251-231252 Team (F)
0251-233685 Team (F)
0251-230354 Team (F)

J
H
K

Wijte
Lammers
Limmen

5.105 130
2.988 80
1.190 38

0251-235173 Team (G)
0251-232838 Team (G)
0251-240963 Team (G)

J
Sj
J

Kranendonk
Reuzenaar
Lammers

3.726 100
1.699 53
1.382 44

0251-238241 Team (H)
0251-254441 Team (H)
072-5051440 Team (H)
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P
P
R

Snijders
Koper
Rijke

2.231 65
2.023 65
1.980 62

0251-238629 Team (I)
0251-234157 Team (I)
0251-242388 Team (I)

P. Gerrits
J. Jonkhof
N. Heemskerk

1.591 50
1.555 50
1.137 38

0251-243031 Team (J)
0251-249205 Team (J)
0251-234918 Team (J)

B.
G.
K.

Egmond
Kuil
Baltus

1.701 56
1.216 41
0.900 33

0251-239329 Team (K)
0251-211949 Team (K)
0251-242346 Team (K)

H
S.
H

Palm
Jorritsma
Laan v/d

1.828 59
1.508 50
0.789 29

0251-242848 Team (L)
0251-242125 Team (L)
0251-239036 Team (L)

A
J.
P
P.
J
Leo
G
F

Boer de
Keus
Fatels
Bosman
Hageman
Noort v
Lagrand
Nijsen

2.217
1.924
1.833
1.542
1.504
0.785
0.000
0.000

072-5052428 Team (R)
0251-240101 Team (R)
0251-235197 Team (R)
0251-238869 Team (R)
072-5052606 Team (R)
0251-238133 Team (R)
0251-244350 Team (R)
0251-312359 Team (R)

65
62
59
50
50
29
0
0

Beste woensdagmiddagspelers,
Zou U zo vriendelijk willen zijn de door U verschuldigde contributie,
voor het nieuwe seizoen 2005-2006, aan mij (T.d. Boer) te willen
voldoen, en wel op de 1e speeldag van onze teamcompetitie,
OBIS-leden betalen € 15,- , Niet OBIS-leden betalen € 30,- (spelend)
Reservespelers betalen niets!
Alvast bedankt,
T.d. Boer
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Speeldatums woensdagmiddagteams
Team A
Team B
Team C
Team D
********
Team H
Team G
Team F
Team E
********
Team I
Team J
Team K
Team L
********
Team A
Team B
Team C
Team D
********
Team G
Team H
Team E
Team F
********
Team J
Team I
Team L
Team K
********

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

07/09/05
07/09/05
07/09/05
07/09/05
********
14/09/05
14/09/05
14/09/05
14/09/05
********
21/09/05
21/09/05
21/09/05
21/09/05
********
28/09/05
28/09/05
28/09/05
28/09/05
********
05/10/05
5/10/05
05/10/05
05/10/05
********
12/10/05
12/10/05
12/10/05
12/10/05
********

Team L
Team K
Team J
Team I

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team A
Team B
Team C
Team D

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team E
Team F
Team G
Team H

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team K
Team L
Team I
Team J

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team A
Team B
Team C
Team D

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team E
Team F
Team G
Team H

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

19/10/05
19/10/05
9/10/05
19/10/05
********
26/10/05
26/10/05
26/10/05
26/10/05
********

Team J
Team I
Team K
Team L

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team A
Team B
Team C
Team D

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team K
Team L
Team I
Team J
******** /
Team A
Team B
Team C
Team D
******** /
Team E
Team F
Team H
Team G 1
******** /
Team L
Team K
Team J
Team I
******** /

02/11/05
02/11/05
02/11/05
02/11/05
********
09/11/05
09/11/05
09/11/05
09/11/05
********
16/11/05
16/11/05
16/11/05
6/11/05
********
23/11/05
23/11/05
23/11/05
23/11/05
********

Team E
Team F
Team G
Team H

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team I
Team J
Team L
Team K

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team A
Team B
Team C
Team D

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team E
Team F
Team G
Team H

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
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Team A
Team C
Team I
Team K
********
Team A
Team D
Team E
Team G
********
Team H
Team F
Team J
Team I
********
Team D
Team B
Team L
Team K
********
Team E
Team F
Team B
Team D

/ /

/ /

/ /

/ /

30/11/05
30/11/05
30/11/05
30/11/05
********
07/12/05
07/12/05
07/12/05
07/12/05
********
14/12/05
14/12/05
14/12/05
14/12/05
********
21/12/05
21/12/05
21/12/05
21/12/05
********
28/12/05
28/12/05
28/12/05
28/12/05

Team B
Team D
Team J
Team L

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team C
Team B
Team F
Team H

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team E
Team G
Team L
Team K

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team A
Team C
Team I
Team J

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Team G
Team H
Team A
Team C

Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur
Aanvang 12.00 uur

Het vervolg komt in het volgend clubblad van november 2005.
Als U niet kunt komen, wilt U dan zo vriendelijk zijn dat op tijd aan
mij door te geven, zodat een reservespeler Uw plaats in kan nemen.
Het aantal te maken caramboles hoort U op de speelmiddag van mij.
Kom op tijd zodat we alle partijen vlot kunnen laten spelen.
Veel sukses, Groetend, Toon de Boer, Wedstrijdleider.
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Zoek het koppelwoord:
Uitslag in het volgend clubblad

Trein ........................................................................ centrale
Oog................................................................................. sier
Wijn................................................................................ bak
Dubbel........................................................................... eren
Fop ............................................................................ varken
Ijdel .......................................................................... nomdje
Grijs............................................................................. appel
Mis ............................................................................waarde
Tap ............................................................................... gang
Troon............................................................................. naar

Een schot verblijft nu al drie dagen in een Londens hotel en nog
steeds heeft hij de portier geen enkel fooitje gegeven. Op een morgen
zegt de portier:
“Ik heb vannacht gedroomd dat U me vijf shilling fooi gaf”. De schot
krabt zich op het hoofd en antwoordt: “Dat is wel wat veel. Ik moet
me vergist hebben. Geef me maar drie shilling terug.
De rest kunt U houden.”.
Blz. 54

Kopij voor het volgend clubblad kan tot woensdag 2 november ingeleverd worden

Club Kampioenschappen!!
Na een half jaar hard oefenen was het dan zover. Mijn allereerste
wedstrijd. Alhoewel ik nog steeds niet begrijp hoe ik ooit bij de
eerste 8 terecht gekomen ben, want een carambool maken is toch een
stuk moeilijker dan dat het lijkt.
Ik ben met veel zin begonnen aan het kampioenschap en nadat ik een
paar partijen had gewonnen kreeg ik er steeds meer zin in. Ik had
nooit gedacht dat ik na de eerste avond op de eerste plaats zo staan.
Ik keek daarom ook met veel zin uit naar de zondag om de laatste
partijen te spelen.
Zondag 5 juni had ik er weer veel zin in. Ik heb wel gelachen toen ik
erachter kwam dat we in O.B.I.S-tenue moesten en ik dat niet aan
had. Eigenlijk heb ik dat ook niet. De eerste twee partijen van die dag
had ik ook gewonnen en toen werd het pas echt spannend. Ik moest
nog 1 partij tegen Remco Mans. Er was mij ook al verteld dat ik deze
partij moest winnen of gelijk spelen om op de eerste plaatst te blijven
staan. Ik stond in deze partij een heel stuk achter en ik dacht dat ik
hem dik zou verliezen.
Op een gegeven moment had ik mijn achterstand weg gewerkt en
moesten Remco en ik er allebei nog maar 1. Ik werd toen wel
zenuwachtig, omdat ik de partij begonnen was. Ik kreeg de ene na de
andere kans, maar miste steeds. Voor mij een geluk dat Remco ook
steeds miste. Uiteindelijk maakte ik de laatste carambool ( wel met
veel mazzel ). Ik werd door iedereen gefeliciteerd. Ik kon niet
geloven dat ik echt eerste was geworden en de nieuwe club
kampioen.
Na de prijsuitreiking had ik nog een kleine speech gehouden om
iedereen te bedanken en om toch nog even te zeggen dat ik het niet
kon geloven.
Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen en ik hoop dat we volgend
jaar weer heel veel lol hebben met z’n allen.
Dikke kus en Much Love Nancy Daan
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Clubfinale Magneet 2005.
27-05-2005
Vrijdag avond was het zover. Eindelijk was er weer een clubfinale.
De beste acht mochten mee doen. Iedereen was toch een beetje
zenuwachtig. Ongeveer om half acht begonnen we met de eerste
wedstrijden. Ik moest als eerst tegen Lex. Hij maakte het me gelijk al
moeilijk. Toch won ik deze partij in slechts 15 beurten.
De tweede partij moest ik tegen Rick. Het ging met Rick helaas niet
zo goed. Deze partij won ik ook.
Toen moest ik tegen Thijs die ook steeds beter word. Gelukkig won
ik deze partij ook en dat was dus nummer drie.
Als laatste van de avond moest ik tegen Jeffrey.
Die het me verdraaid moeilijk maakte en me ook versloeg, toen ik er
ook nog maar een moest.
Aan het eind van de avond waren we klaar. Iedereen was toen erg
moe. Op naar de volgende dag.
05-06-2005
De tweede dag was aangekomen. We mochten weer biljarten.
Deze keer moesten we in kleding.
De eerste partij van vandaag moest ik tegen Patrick L.
Hij was een goede tegenstander en versloeg me in een rap tempo. Ik
kon er niet meer dan 7 caramboles maken.
De tweede partij moest ik tegen Patrick V. Die het ook erg goed deed
maar net niet goed genoeg. Deze won ik toen ook.
De laatste partij werd erg spannend. Die was een beslissende partij.
Patrick V, Nancy en ik streden om de eerste plaats.
De laatste partij moest ik tegen Nancy. Er werden eerst nog wat
foto’s gemaakt door meneer Joop.
Toen mochten we beginnen. Het werd op het eind erg spannend want
ik en Nancy moesten er allebei nog maar een.
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Helaas miste ik een van de makkelijkste ballen die er maar bestond.
Toen ging Nancy stootten en dankzij een beetje hulp van de klos
maakte ze de laatste carambole.
Ik had nog nabeurt maar helaas miste ik deze bal.
Dit was uiteindelijk de stand:
1. Nancy Daan.
2. Patrick Verduin.
3. Remco Mans.
4. Jeffrey Leanars.
5. Patrick Leanars.
6. Thijs de Vries.
7. Lex Kranendonk.
8. Rick Sinkeldam.
Iedereen kreeg ook een mooie beker en een lekkere taart en ook nog
een lekkere doos Celebratiens. Van de voorzitter mr. Koelman.
Kortom een hele leuke dag.
REMCO MANS

Regiofinale 6e klasse libre bij OBIS - de Magneet
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2005 wordt er
in ons clubgebouw de regiofinale voor de jeugd in
de 6e klasse libre verspeeld.
Er zal fel worden gestreden om een zo hoog
mogelijke plaats te behalen.
Als U getuigen wilt zijn van deze jeugdige finale,
bent U van harte welkom.
Moedig de biljarters/sters aan en steun ze in hun
strijd, door Uw aanwezigheid.
Tot dan, Paul Mans,

(jeugdleider.)
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Indeling speeldagen:
* Indien er gèèn wedstrijden, noch andere activiteiten in het
gebouw plaatsvinden, georganiseerd door of met medeweten
van het bestuur!
Maandagmid 11.30 u – 17.30 u
Recreatiebiljarten
.
(4 tafels beschikbaar)
Voorwedstrijden /
Maandagav.
Vanaf 19.00 u
kaderteams
(4 tafels beschikbaar)
Dinsdagmid
12.00 u – 17.30 u
(vrij biljarten.)
.
4 tafels beschikbaar
Dinsdagav.
Vanaf 19.00 u
Clubavond
(4 tafels beschikbaar)
Woensdagmi. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams
(4 tafels beschikbaar )
Woensdagav
Vanaf 19.00 u
Clubavond
.
(4 tafels beschikbaar)
Donderdagmi 12.00 u – 17.30 u
Recreatie kader biljarten
.
(2 tafels beschikbaar – 2 vrij)
Donderdagav
Vanaf 19.00 u
Clubavond
.
(4 tafels beschikbaar)
Recreatieteams
Vrijdagmid.
12.00 u – 17.30 u
(sept. tot april.)
(4 tafels beschikbaar)
Vrijdagav.
18.30 u – 22.30 u
Clubavond “de Magneet”
(4 tafels beschikbaar)
Vrij biljarten v.a. 10.00 uur
Alle
(4 tafels beschikbaar)
ochtenden
Zaterdagmid.Vrij biljarten *
avond
(4 tafels beschikbaaar)
Zondag-mid.Vrij biljarten *
avond
(4 tafels beschikbaar)
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Mededeling:
In verband met de Heemskerkse kermis sluit ons
clubgebouw op:
31 augustus, 1 en 2 september 2005.
Het J.P. Bregman kadertoernooi zal medio april ’06 in ons
clubgebouw verspeeld worden.
De vrijdagmiddag zal bezet zijn vanaf september 2005 tot
april 2006. Daarbuiten zal er gelegenheid zijn om vrij te
biljarten. (zie indeling speeldagen op de vorig pagina)

Vuur in de ene hand dragen en water in de andere.
Oprecht of dubbelhartig zijn.
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Heeft U dit blad gelezen?
En las U alles goed?
Zag U de advertenties?
Dan weet U waar U kopen moet.
Want al onze adverteerders,
`t Is goed dat U dit weet,
mogen terdege merken,
dat U hen niet vergeet!!!
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