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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 E-mail bvobis@hetnet.nl

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

Samenstelling bestuur van OBIS
Voorzitter: W Koelman, Wim. De Hoven 4

: 0251-234998

Vice-voorzitter- A Jager, Anne Breedweerlaan 96
Secretaris: : 0251-245292 1963 BP Heemskerk

Hoofdwedstrijdleider: H.P. Lammers , Henk Rijksstraatweg 167
: 0251-232838 1969 LE Heemskerk

Penningmeester: S. Duin, Simon Duinvlietstraat 56
: 0251-253093 1951 XD Velsen

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

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

P.R. , Redactie clubblad S.J.Jorritsma, Sixtus Denderstraat 17
: 0251-142125 1966 TD Heemskerk

Jeugdbiljartvereniging de Magneet
Jeugdleider: Frank Sinkeldam

Wedstrijdleider: Monica Lenaers
Begeleiders en/of trainers: Frank Sinkeldam, Nico de Groot, Wim van Roon
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Beste clubgenoten.
De jaarvergadering zit er op en ik hoop dat het naar ieders
tevredenheid is verlopen.
Het heeft lang geduurd, maar toch zijn we er weer in geslaagd een
penningmeester voor OBIS aan te trekken en wel een oud jeugdlid
Simon Duin. Van harte welkom Simon.
Ik hoop dat wij de komende jaren een prettige samenwerking
zullen hebben, je bent nu weer terug op het oude nest zullen we
maar zeggen.
Bij deze wil OBIS en de Magneet Greet heel hartelijk danken voor
haar inzet, want ze deed dit werk graag en heeft daar heel wat tijd en
energie in gestoken. Wij hebben begrip voor haar besluit en hebben
haar maandagmiddag 5 maart jl. in de bloementjes gezet en een
enveloppe overhandigd. De bestemming voor de enveloppe kunnen
we haar wel toevertrouwen.. Greet heel veel dank namens de leden
van OBIS en de Magneet, het gaat je goed.
Dan Sixtus Jorritsma, inmiddels ook in het bestuur als P.R.man.
Hij heeft het goed opgepakt. Tijdens de jaarvergadering 2006,
Kwam naar voren dat het aantal sponsors was terug gelopen. Nou
dit heeft Sixtus het afgelopen jaar aardig weten uit te breiden, er zijn
7 nieuwe sponsors bij gekomen.
Dus leden, denkt u ook aan onze sponsors??
Tevens heeft Sixtus het bestuur weten te overtuigen om het clubblad
toch weer in full colour te laten verschijnen. Sixtus petje af het
clubblad ziet er prefect uit., zo doorgaan.

Oproep aan leden .



3

Iets meer spontaan helpen bij de bar op clubavonden wordt erg op
prijs gesteld, de mensen die daar helpen zijn geen betaalde krachten,
maar zijn daar voor jullie gezelligheid.
Dus niet van de kant af, kan je hier ook wat brengen, maar zelf even
naar de bar lopen en eventueel de barman eens helpen, wel zo
gezellig. Dank U.
Verder hebben we dit jaar vele finalisten gehad, district kampioen,
regio kampioen, maar helaas nog geen Nederlandse kampioen .
Mannen volgend jaar beter.
Verder hoop ik jullie op de volgende toernooien tegen te komen:
Piet Liefting toernooi: 16-17-19 maart 2007.
K.K. toernooi: 31 maart en 1 april 2007.
Klaverjassen: 24 maart 2007.
Team wedstrijden, laten we er dit jaar wat moois van maken,
We hebben het toch wel gemist in 2006.Verder hoop ik dat het bij
OBIS de Magneet goed toeven blijft.
We worden allemaal wat ouder, dus laten we wat gezelligs en moois
van maken .

De voorzitter,
W. Koelman.
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Verslag van de jaarvergadering.

De jaarvergadering kende een bijzonder vlot verloop.
Voorzitter Wim Koelman opende klokslag 20.00 uur de vergadering.
De secretaris maakte gewag van een vijftal afmeldingen(John Mol
ziek, Joop Roelands, Wim Schermer, Jan Deen en Gerard van
Kordenoordt .
Als ingekomen stukken meldde de secretaris vragen van Henk
Palm over het financiële verslag en een verzoek van Jan Keus
inzake rookbeperking.
Over de notulen van de ledenvergadering van 13 maart
2006 werden geen opmerkingen gemaakt.

Onder een daverend applaus speldde de voorzitter Henk Lammers
de gouden OBIS-insigne op vanwege 40 jaar lidmaatschap van
OBIS.
De zilveren speld (25 jaar lid) was bestemd voor Han Koper; Han
vierde zijn 82e verjaardag in huiselijke kring. De voorzitter zal dit
insigne op zijn clubavond "uitreiken". Daarna volgde de huldiging
van de kampioensteams C1 en C 2.

Over het financiële verslag stelde Henk Palm een vijftal vragen.
Vanuit het bestuur behandelde Anne Jager(bij gebrek aan een
penningmeester) de vragen. Met instemming van Henk en op
voorstel van Anne zullen de vragen over de Bonus bar, teruggave
Ecotaks en afschrijvingen "besproken" worden met de nieuwe
penningmeester Simon Duyn.
De vierde vraag gingen over de(hoge) kosten van het clubblad.
Uit kostenoogpunt stelde Henk voor 6 keer per jaar (i.p.v. 4 keer)
een zwart-wit clubblad uit te geven.
Hierover ontstond enige discussie.
Jaap zei het clubblad in kleur waarschijnlijk voor de helft van de
kosten te laten drukken.
Sixtus Jorritsma beriep zich op de werving van 7 sponsors
( 1000 euro), waarmee de kosten van het clubblad kunnen worden
gecompenseerd. De contracten met de sponsors lopen 3 jaar.
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Een duidelijke meerderheid van de vergadering koos voor
handhaving van het huige ritme van uitgifte van het clubblad in
kleur(4x per jaar).
De hoge bestuurskosten ten opzichte van de begroting verklaarde
Anne vanwege een bestuursdiner(met partner) in De Rijp.
Uit het verslag van de kascommissie bleek dat Greet Lammers
haar" zaakjes" goed voor elkaar heeft.
Na zes jaar het werk gedaan te hebben, vindt Greet het nu
welletjes. Door de voorzitter werd zij heel hartelijk bedankt en
mocht haar echtgenoot Ben, naast het mooie boeket, een envelop
met inhoud mee naar huis nemen.
De kascommissie 2007 zal bestaan uit Jeroen Beentjes en John
Mol met als reserve Frank Sinkeldam.

De vergadering "gunde" Anne nog een aantal jaren het secretaris
(vice-voorzitter)schap, ondanks de aftreedbepaling in de statuten
(bereiken 70 jarige leeftijd).
Vervolgens kon het bestuur de verheugende mededeling doen dat

na 14 maanden "eindelijk" gelukt is om een penningmeester
te vinden; zijn naam is Simon Duyn (39 jaar, vroeger lid geweest
van De Magneet, een uitstekende biljarter).
Simon werd als zodanig benoemd; omdat daarmee het aantal
bestuursleden een even aantal bereikte van 6 werd Sixtus
Jorritsma als zevende aan het bestuur toegevoegd voor de post
P.R.,iets wat hij overigens al enige tijd deed en een bestuursfunctie
waardig is.

Na de pauze werd de begroting 2007 en vaststelling contributie en
consumptieprijzen behandeld.
Over de begroting 2007 was de vraag van Henk al behandeld
terwijl Piet v.d. Meij enige toelichting gaf over de huidige
consumptieprijzen (de contributie blijft ongewijzigd). Daaruit bleek
dat een aantal producten procenten omhoog waren gegaan. Even
wel behoefde dit niet te leiden tot prijsverhoging. Wel werd
besloten het kleine flesje wijn, vanwege het feit dat de inkoop- en
verkoopprijs nagenoeg hetzelfde is, uit de "handel" te nemen en
daarvoor in de plaats grote flessen rode wijn te bestellen.
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Het zonder betalen "leeghalen" van de koelkast (bv. kaas) mag
voortaan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de
barbeheerder (Piet); het wordt op de koelkast aangegeven.
In de rondvraag werd het verzoek van Jan Keus om het roken
alleen toe te staan aan de bar(zoals op de
maandagmiddagrecreatie) door de vergadering afgewezen. Jan
moet dit ook op zijn clubavond proberen te regelen.

Over de vrijdagmiddag zal(voorstel Rinus de Munnik) het bestuur
zich beraden over de uitbreiding van de drietallencompetitie; al
enige jaren huurt Jansheren 4 biljarts op vrijdagmiddag.
(Jansheeren mogen de biljarts blijven gebruiken).
Op voorstel van Piet Karsten zal z.s.m. de donkerrode biljartbal
worden ingevoerd.
Gerard Smit en Hein v.d. Laan hadden enige praktische vragen
over de kasafsluiting, welke met een "kwinkslag" van Piet v.d. naar
tevredenheid werd beantwoord.
Sjaak Reuzenaar kreeg uitleg over de stand van zaken m.b.t. fusie
district Alkmaar.
Ten slotte repte Piet v.d. Meij over de jongste aanschaf van een
nieuwe computer. Er wordt gewerkt aan een website en het
E-mail adres van OBIS is: bvobis@hetnet.nl.
Voordat Wim tot sluiting overging maakte hij bekend dat zijn laatste
jaar van het voorzitterschap is ingegaan.
Hij hoopte dat kandidaten zich daarvoor aanmelden.
Om ongeveer kwart voor tien sloot Wim de vergadering.

Door de secretaris, Anne Jager
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Van de hoofdwedstrijdleider

Vrijdag 16-03 OASE TOERNOOI
Zaterdag 17-03 OASE TOERNOOI
Zondag 18-03 OASE TOERNOOI

Zaterdag 24-03 Klaverjassen

Zaterdag 31-01 K & K toernooi
Zondag 01-04 K & K toernooi

Zondag Sponsor- en medewerkerdag

Vrijdag 24-08 CLUBFINALE
Zaterdag 25-08 CLUBFINALE
Zondag 26-08 CLUBFINALE

Rectificatie:

In het woensdagmiddagbulletin dat uitgegeven is aan de
woensdagmiddagleden in januari staat:
01/04/07 Afsluitende middag met prijsuitreiking voor alle teams.
Deze datum moet echter zijn: Woensdag 2mei 2007.
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Verheugd te horen dat de Algemene
ledenvergadering positief heeft ingestemd
met mijn benoeming als penningmeester,
stel ik mij hierbij even kort aan u voor.
Mijn naam is Simon Duyn en ben geen
onbekende bij de Heemskerkse
biljartvereniging. Op mijn 14e ben ik onder
de bezielende jeugdleiding van Henk en
Barbara van de Reep begonnen met
biljarten bij de Magneet. Al gauw bleek
dat dit spelletje mijn hart voor zich had

gewonnen. John van Duivenvoorde en Piet Liefting waren in de
daaropvolgende jaren mijn geestelijk biljartvaders.
Na een paar jaar met veel plezier bij de jeugdafdeling te hebben
gespeeld kreeg ik dispensatie om met de competitie op de
maandagavond mee te mogen spelen.
Na een jaar of 8 actief lid te zijn geweest, sloot ik mijn toenmalige
biljartcarrière af met de nationale titel bij de jeugd topteams (samen
met Ralph Groot en Edwin van der Waart).
Inmiddels is het vonkje toch weer gaan branden en heb ik kort
geleden besloten mezelf als niet-spelend lid aan te melden.
Verder kan ik nog zeggen dat ik 39 jaar oud ben en als
Kwaliteitsmanager Buurtzaken bij de gemeente Heemskerk
werkzaam ben.
Ik hoop dat ik hiermee een beetje een beeld van mezelf heb
geschetst.

Vriendelijke Groet,
Simon Duin
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Een woordje van de redactie

Dit keer wil ik een oproep plaatsen,
om a.u.b. op tijd de kopij in te
leveren. Tijdig wordt er op het
mededelingenbord aangegeven
wanneer de sluitingsdatum is.
Dit keer was het voor mij erg lastig
om de deadline te halen, om op tijd
het clubblad uit te geven met het
oog op het Piet Liefting-toernooi.
Als u de toezegging doet om een
verslag in te leveren, doe het op
tijd zodat ik ook de gelegenheid
om het op een goede te verwerken.

Helaas heb ik van het Hypotheekvisie-team geen kopij ontvangen.
Daarom heb ik hun column gebruikt om de uitslagen, de actuele
stand en de nog te spelen wedstrijden te publiceren.
Ik hoop dat jullie, er de volgende wel weer bij zijn.
Desondanks heb ik dit keer enorm veel kopij ontvangen

Op het laatste nippertje kon ik het verslag van de jaarvergadering
en het N.K. libre 2e klas plaatsen. Anne en Marcel bedankt voor
jullie snelle handelen. In een dag had ik alles binnen!
Ik wens iedereen veel leesplesier,

Sixtus
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De geschiedenis van de

biljartsport

Een gravure van biljarten uit de 16e eeuw

Voorlopers…………..

Men neemt aan, dat het Engelse Pall Mall spel (zoiets als het
tegenwoordige kroket) de voorloper is van het biljarten.
Aanvankelijk werd het spel dan ook buiten gespeeld, maar na 1550
treffen we het spel in Engeland, Frankrijk en Italië binnenshuis aan.
Het wordt dan gespeeld op tafels met opstaande banden. Op de tafel
treffen we nog steeds de poortjes en de koning aan.
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Veel geruzie is er geweest of het biljartspel nu in Engeland dan wel
in Frankrijk is uit gevonden. Uit de naam “billart”leiden de
Engelsen af, dat het een Engelse vinding is, omdat de uitvinder Bill
Kew voor het eerst de bal met zijn vard (is ellestok) op de tafel zou
hebben gespeeld.
De Fransen zeggen, dat het woord “billart”een samenvoeging is van
bille (= bal) en art (= kunst) en dus betekent “de kunst van het
balspel”.Deze betekenis van het woord zal wel de juiste zijn. De
Engelsen behoeven dan nog niet de rechten op de uitvinding te laten
schieten, omdat de gegoede standen in die dagen overal in Europa
Frans spraken. En biljarten was een spel van die standen; men zegt
ook wel: “het spel der koningen”.
Nog vòòr 1700 is het biljartspel ontwikkeld tot het spel met zes
zakken in de tafel. Rond die tijd gebruikt men de rechte keu, al
speelt men nog wel met het dikke uiteinde. Nog vòòr de Franse
Revolutie gaat men met twee witte en èèn rode bal spelen en keert
men de keu om.

Vervolg op de volgende pagina
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Het moderne biljartspel

Het biljartspel was bij het franse en engelse legere in de 19e eeuw zeer populair.

De Franse Revolutie maakt een einde aan vele koningen, die dan
ook hun spel niet meer kunnen spelen. De gewone stervelingen
nemen het spel over en het biljarten neemt een hoge vlucht tussen
1827, als Mengaud de pomerans uitvindt, en 1860 als men
overschakelt op het carambole-spel. Daarmee is het moderne
biljartspel geboren.
Hoewel dat toch niet zolang geleden is, vecht men nog steeds over
de vraag door wie de verfijningen in het spel zijn aangebracht. Zo
betwisten meerdere personen het vaderschap van de sèrie
amèricaine. Genoemd worden in dit verband de Amerikanen Sexton
en Schaeffer, de Fransman Berger en de Canadese broers Dion.
Als het vrije spel te gemakkelijk gaat worden, doet het kaderspel
zijn intrede. Dat is omstreeks 1880, als door de Fransman Edmond
Graveleuse een 12 à 15 cm.-driestootskader wordt gepresenteerd.
Spoedig daarna, in 1883, zijn het de profs die een
Wereldkampioenschap in 21 cm.-driestootskader betwisten. Nog
vòòr er een internationale organisatie was, werden reeds kader 45/2
wereldkampioenschappen georganiseerd: in1902-1903.

George
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Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Cees Tromp en speel sinds kort op
de dinsdagavond.
Ik ben 46 jaar en getrouwd met Dahpne
en we hebben twee kinderen Dion 7 jaar
en Nikita 4 jaar.
Ik ben ambtenaar bij Rijkswaterstaat
afdeling verkeer vanaf 1982.
6 jaar was ik weginspecteur, daarna
wegverkeersleider en tot heden
coördinator- wegverkeersleider in de
verkeerscentrale Noord-West-Nederland

gelegen in Velsen-Zuid.Ik ben met biljartsport in aanraking
gekomen door de familie Tiecken, uiteraard bekend bij OBIS.
Voordat ik bij OBIS kwam heb ik nog niet bij een vereniging
gespeeld. Ja, biljarten deed ik in de kantine van de
voetbalverenging, op school en ik biljartte in de kroeg.
Het moyenne dat ik momenteel speel zit tegen de een aan.
Ik vind OBIS een heel gezellige vereniging, en ik voel me daar
zeker thuis op de dinsdagavond.
Meerdere familieleden die ook biljarten zijn John , Desirée , Micha
en Cynthia Tiecken.
Andere hobby’s zijn, voetbal; ik ben trainer/ begeleider bij ADO’20
bij het jeugd elftal F11 en houd van wielrennen.
Groetjes van Cees Tromp
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Districtfinale 2e Klas Libre

Met een slotpartij om nooit te vergeten.

Na 5 jaar hard werken onder de deskundige leiding van trainer Piet
Liefting eindelijk mijn doel waargemaakt. Promotie naar de 1e klas
en als toetje de finale thuis bij OBIS mogen spelen, samen met nog
7 kanjers, te weten: Jan Kamp, Frans Lute, Kees Baars, Coert
Korten, Klaas Zwaan, Theo Zentveld, Arie Bos en natuurlijk
ondergetekende Marcel Smit. Het werd een spannende en bere
gezellige finale met een laatste partij, waar nog wel eens over
gesproken zal worden. Maar laten we bij het begin beginnen.

Woensdag 6 december.
Na het welkoms woordje van secretaris Anne Jager en de terechte
minuut stilte voor Arie Ochqué kan het toernooi beginnen. Ik win
net nog van Frans, na ver voor gestaan te hebben. Kees verliest van
Arie, terwijl Kees een straatlengte voorstond. Dit overkomt ook Jan
tegen Klaas en Theo wint van Coert. In de tweede ronde win ik van
Coert, terwijl de andere winnaars uit de eerste ronde verliezen, zodat
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ik gelijk 2 punten los sta. In ronde 3 wint Jan in 15 beurten van
Coert, Theo en Frans winnen ook.
Ik sta tegen Arie in 8 beurten op 70, maar Arie knokt zich terug en
maakt de partij uit. Gelukkig kan ik nog remise maken,zodat ik
koploper blijf.

Donderdag 7 december

In de vierde ronde haalt Koert zijn eerste punten en is dus als laatste
verlost van het “zon netje”. Ik win zelf van Kees in 20 beurten, maar
Jan en Arie blijven goed volgen, door ook te winnen.
In ronde 5 speel ik een bere partij tegen Klaas, in 12 beurten heeft
hij het nakijken. Een moyenne van 8.33 is natuurlijk geweldig voor
een tweedeklasser. Arie wint ook weer, maar Jan lijkt af te haken
voor de titel. Hij verliest van Kees en staat nu 3 punten achter.
In de zesde ronde wint Arie opnieuw. Gelukkig win ik zelf
eenvoudig van Theo en sta nu 2 punten en 0.91 in moyenne voor op
Arie, zodat de titel praktisch binnen is. Ik wordt al aan alle kanten
gefeliciteerd, maar ik heb wel gekkere dingen gezien, dus wacht ik
liever tot zaterdag.

Zaterdag 9 december

Arie moet het opnemen tegen Coert. Ik moet tegen Jan,die geen last
meer zal hebben van de zenuwen en dus een pittige tegenstander is.
Arie wint van Coert in 28 beurten, zodat mijn eerste districtstitel een
feit is. Mijn partij tegen Jan is echter fantastisch. Ik ga als een speer
van start, maar weet dat ik nog niet van hem af ben. In de negende
beurt (nog 4 caramboles te gaan) maak ik een foutje en mis. Jan
maakt zijn laatste 17!! caramboles zeer geconcentreerd en in de
nabeurt mis ik, zodat ik mijn ongeslagen status kwijt ben.
Je kunt je afvragen of deze partij wel een verliezer heeft.
Tweede Klas, 10 beurten, 100-96
Ik voel mezelf in ieder geval geen verliezer en Jan heeft hopelijk
zichzelf bewezen, zodat hij gewoon finales moet blijven spelen.
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Grote klasse Jan, ik heb van je genoten.

Na de felicitaties voor Jan en mij na deze wereld partij, volgde de
prijsuitreiking. Helaas was er niemand van het districtsbestuur.
Zij hadden een belangrijke vergadering en doen een hoop goed werk
voor ons, dus kan het een keer voorkomen dat ze niet aanwezig zijn.
De voorzitter van OBIS had dus twee jassen aan en feliciteerde mij
met mijn titel en de andere finalisten met hun resultaten en
sportiviteit. Frans bedankte namens de spelers, de arbiters,
wedstrijdleider Cor de Heer, tellers en schrijvers en de bar mensen.
Zelf heb ik van de gelegenheid gebruikt gemaakt, om mijn trainer
Piet Liefting te bedanken en natuurlijk het massaal opgekomen
publiek. Mijn belofte aan de arbiters om mezelf op te geven voor de
cursus districtsarbiter is inmiddels ingelost. Rest mij nog te zeggen
dat er weer een prachtige prijzentafel was en dat ik mijn uiterste best
zal doen in de Regio finale te Callantsoog op26, 27 en 28 januari
2007.

Marcel Smit

Eindstand.
Pos naam part pnt car brt moy HS
1 Marcel Smit 7 11 696 143 4.86 38
2 Arie Bos 7 11 662 184 3.59 23
3 Jan Kamp 7 8 666 151 4.41 27
4 Frans Lute 7 8 627 212 2.95 20
5 Theo Zendveld 7 6 624 183 3.40 19
6 Kees Baars 7 6 650 194 3.35 22
7 Klaas Zwaan 7 4 535 179 2.98 27
8 Coert Korten 7 2 496 186 2.66 23

toernooigemiddelde: 3.46
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Biljartvereniging “Velsen”

( 25-jarig jubileum )

Dankzij het doorzettings- en uithoudingsvermogen van een drietal verstokte

biljarters bestaat Biljartvereniging “Velsen” op 22 februari 2007

vijfentwintig jaar. Het drietal, Frans Kunst, Nico Kaag en Dick Pruis, heeft er

vanaf het begin van de zeventiger jaren waarlijk alles aan gedaan ook in Velsen

hun sport in verenigingsverband te kunnen beoefenen. Natuurlijk waren er

gelegenheden waar je ‘ een biljartje kon leggen’. Buurthuizen,

verzorgingstehuizen en café ’s boden die gelegenheid volop. Maar het ontbrak

aan een vereniging met een eigen gebouw en eigen materiaal waar alle leden

onder goede omstandigheden hun kunsten konen vertonen. Dankzij dit drietal

en hun vastberadenheid kan BV Velsen al vijfentwintig jaar in een van de

mooiste accommodaties van Nederland de caramboles aaneen rijgen.

Het drietal van het eerste uur: Frans Kunt, Noco Kaag en Dick Pruis
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Op 22 februari 1982 ging de kogel door de kerk en was de nieuwe vereniging

een feit. Maar nu de accommodatie nog. Het lange wachten en de schier

onoverzichtelijke lijst van teleurstellingen werd eindelijk beloond met de

toewijzing van het gebouw Wüstelaan 79. De vreugde was groot en de mouwen

konden worden opgestroopt. Ondertussen had de nieuwe vereniging ondanks

het ontbreken van een lokaliteit tientallen nieuwe leden kunnen noteren.

Maar nu de accommodatie in Santpoort lag moest nog een vuiltje worden

weggewerkt. De eerdere naam van de biljartvereniging, BV IJmuiden, dekte de

lading niet meer en op 6 maart 1984 werd deze gewijzigd in de huidige naam

BV Velsen.

Men was klaar voor een nieuwe episode die op 11 januari 1985 zijn beslag kreeg

toen de zaal officieel geopend werd. En dat na een optimale prestatie door de

inbreng van zelfwerkzaamheid, alsmede een financieel steuntje van de

gemeente. En men kon er trots op zijn. Biljarten op een unieke en historische

plek in een unieke accommodatie.

Over naar de actuele situatie. Hoe gaat het met de vereniging en hoe gaat het

met het drietal van het eerste uur? Een van de drie, Frans Kunst, de

“smeerolie” van de vereniging en erelid, en Piet Rijnders, gedurende tien jaar

voorzitter en ook erelid, kunnen er als geen ander alles over vertellen.

De Biljartbond heeft BV Velsen, in verband met haar 25-
jarig bestaan, het Nederlands Jeugdkampioenschap
Hoofdklasse libre toegewezen, dat in het weekend van 21
en 22 april a.s. gespeeld zal worden.

Men is druk doende met de samenstelling van een jubileumboek en door het
drukke wedstrijdrooster zal het jubileumfeest en de receptie aan het eind van het
seizoen geprogrammeerd worden.

Bron: de Jutter (Nieuws-weekblad voor IJmuiden Velsen-
Noord)

Archivaris: Henk Palm.
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Even voorstellen

Hallo, ik zit nu een aantal maanden op de biljartvereniging en is mij
gevraagd om mijzelf even voor te stellen. Ik ben Edwin Smit, ben

19 jaar en kom uit heemskerk. Toen ik 9 jaar
was heeft mijn oom Jos Roekens mij
opgegeven voor biljarten bij De Magneet. Dit
was onder begeleiding van Jaap Bregman. Ik
ben een tijdje met biljarten gestopt, maar ben
nu weer terug op de donderdag avond. Waar
mijn vader Gerard Smit en oom Jos ook aan
het biljarten zijn, ik vind het leuk om nu weer
bezig te zijn met biljarten voor de gezelligheid
en het spelletje zelf. Mijn moyenne is zo rond

de 1,00. Ik hoop jullie een beetje te hebben geïnformeerd over
mijzelf.

De kleuren rood en wit.

In de kleuren kan je jezelf heel vaak herkennen. Zoniet, dan zal je
vroeg of laat zeggen: inderdaad, dàt ben ik!

De kleur rood
o Positief: liefde, harstocht, levenslust, zinnelijkheid,

verovering, zelfvertrouwen, kracht, doorzettingsvermogen en
zelfstandigheid.

o Negatief: haat, driftigheid en woede.

De kleur wit
o Positief: reinheid, onschuld, volmaaktheid, deugd,

zakelijkheid, grootsheid, verlossing, betrouwbaarheid,
oprechtheid, waarheidsliefde en zakelijk inzicht.

o Negatief: kilheid, abstractie en perfectionisme.

George.
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OBIS
Het Obis Pearle Kaderteam lonkt weer naar de halve finale. Met nog
vijf wedstrijden te gaan staat het Obis Pearle team vier punten los
van hun naaste concurrenten Velsen en Vroom fund. Naar Velsen
moeten we nog en thuis krijgen we Vroom fund nog. We zullen als
Obis Pearle team er alles aan doen om dit tot een goed einde te
brengen.

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

Van de redactie:
Heren kadristen ik vind het geweldig zoals jullie de achterstand
hebben weten om te zetten in een voorsprong. De laatste periode
hebben jullie geen punt laten liggen. KLASSE!!
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Dit keer heb ik weer een sponsor benaderd, die ons, sinds we ons
op de Kerkweg hebben genesteld, onze vereniging steunt.
Dit keer heeft Aad van Tunen jr, van de gelijknamige kapsalon
toegezegd zijn medewerking aan deze column te verlenen.
Hoewel ik van Aad weinig af weet, heb ik venomen dat zijn vader
wel een biljartliefhebber is en zelfs een biljart thuis heeft staan.

Dit keer een collage van de kapsalon aan de Kerkweg

Om gelijk maar van start te gaan, Aad kun je, je even voorstellen?
(leeftijd, burgerlijke staat en hoe lang zit je al in het kappersvak?)

Ik ben Aad van Tunen jr., geboren op 13 juni 1973 in Heemskerk,
reeds acht jaar gelukkig gehuwd en alweer bijna twintig jaar kapper.
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Ben je ook een liefhebber van biljarten? Kun je daar iets meer over
vertellen?

M’n vader heeft thuis ook een biljart staan, maar gebruikt hem
helaas weinig. Vroeger wel een balletje gelegd, mijn vader speelt
redelijk, maar ik zelf heb er niet zoveel kaas van gegeten.
Waar we trouwens blij mee zijn is dat jullie biljartclub alweer wat
jaren naast ons zit, en we fijne buren aan jullie hebben. Mijn Ome
Wim is trouwens ook actief in jullie club wat ik erg leuk vind.

Ik meen dat er over de geschiedenis van je (voor)ouders en hun
kapsalon genoeg te vertellen is. Uiteindelijk bestaat de naam Van
Tunen al enige generaties in Heemskerk

Mijn grootouders woonden op de communicatie weg ook wel” het
van Tunendorp” genoemd. Dat waren Nic van Tunen en Grietje
Baltus, zij hadden een gezin van tien kinderen waarvan mijn vader
de zevende zoon is, het negende kind en op een na de jongste van
het gezin.
De broers van Tunen en opa Nico zijn bij veel mensen bekend,
bijvoorbeeld als eerste elftal speler bij ADO 20
Vanaf 1972 definitief gevestigd aan de Kerkweg, de huidige
kapsalon, gekocht van Ome Teun Dekker en Tante Gré van Tunen,
die op hun beurt de zaak weer overgenomen hadden van Opoe van
Tunen (kruidenier). Mijn moeder is een Fatelsie, geboren aan de
Rijkstraatweg ( het huisje staat er nog steeds). Haar ouders waren
Frans en Corrie Fatels, u kent ze misschien nog wel van de OEZA.
Opa Fatels is geboren aan de Streng weg waar nu het kantoor staat
van de firma Stet en Oma is een echte Uitgeestse, en heeft ook nog
wat jaartjes meegewerkt in de winkel, samen met Tante Jannie
Knaap.

Zelf heb ik ook wat huiswerk verricht en het is wel interessant voor
jou en ook onze lezers van ons blad dat ik hier wat aan toevoeg.
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Ik vind het altijd interessant om een stukje geschiedenis over een
sponsor te vertellen en deze keer stuitte ik op iets bijzonders
dankzij je Ome Wim.
Volgens mijn informatie was er een trek van seizoenarbeiders uit
Duitsland naar deze regio in de 17e eeuw en diverse van deze
families vestigden zich hier. Wel bekende namen van deze
volksverhuizers zijn o.a. Timmer, Beentjes en ook jullie naam van
Tunen. Deze naam werd daar uitgesproken zoals hier, maar men
schreef Van Thuinen.
Ook kwam ik te horen dat niet alleen je ouders en grootouders op
het Tunendorp woonden maar ook je overgrootouders.
De naam Tunendorp is ontleend aan het feit dat op dat stukje
Heemskerk een groot gedeelte van je familie woonde.
Uniek is ook dat er een stamboom is die terug te voeren is tot aan
het jaar 843 van de familie Van Thuinen ,vernoemd aan het
plaatsje Thuinen in Duitsland. Ik vind het daarom wel leuk om
hieronder het familiewapen van de familie Van Thuinen af te
drukken.

Wanneer is je vader als kapper begonnen?

Aad senior is op vijftien jarige begonnen als kapper, na de
Adelbertus mavo bij Bekker in de strenge winter van 1963 en in
1965 bij kapper Kroeze op het Hilbersplein in Beverwijk tot 31
december 1969.
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In 1970 begon hij zijn eigen zaak aan de Maerelaan in de
noodwinkel samen met Henk Nijman, nu C1000 en Aad Visser de
drogist, de toenmalige voorzitter van ADO 20.
We hebben in 2005 het 35 jarige bestaan van de kapsalon gevierd,
en m’n vader een mooi levensecht schilderij cadeau gedaan, van de
hand van Mathijs Stam, mocht u een goede kunstschilder kunnen
gebruiken, dan kan ik hem zeker aanbevelen!

Vroeger zag je alleen heren of dameskappers, tegenwoordig is dat
niet meer zo, Kun je daar iets meer over vertellen

We hebben in de loop der jaren de kapsalon erg uitgebreid, wat
heeft geleid heeft tot elf werkzame mensen in ons bedrijf. Het loopt
gelukkig als een “trein”. Dit komt mede doordat we zo’n dertig jaar
geleden als eerste in Heemskerk de stap maakten van Heren naar
gemengd Dames en Heren kapper.

In jullie branche worden er ook wel wedstrijden gehouden. Doen
jullie daar zelf ook wel eens aan mee?

Aad senior en René hebben aan veel wedstrijden mee gedaan zo is
mijn vader eerste van Noord-Holland geweest en René in 1983
eerste op het WK kappen in Parijs. René en ik zijn nu ook alweer
zo’n vijftien jaar actief in de zaak en het is uitgegroeid tot wat het
nu is, het is altijd een gezellige boel in de zaak. Er zijn altijd een
hoop “ouwe” heemskerkers over de vloer, hetzij voor een knipbeurt
of een rokertje of gewoon een praatje, gewoon gezellig.
Daarnaast nodigen wij ook bekende kappers uit om ons les te geven
en bij te blijven in de laatste ontwikkelingen.

Heb je als zakenman nog wat tips om sponsering van onze
vereniging nog aantrekkelijker te maken?
Wat sponsoring betreft vinden wij het clubleven belangrijk en
dragen daarom verschillende clubs waaronder jullie een warm hart
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toe, praten over de club, bekendheid van de club is ook heel
belangrijk.
We hopen dat we nog jaren op onze goede relatie kunnen bouwen!
Veel succes toegewenst.

Met een vriendelijke groet,
Aad van Tunen jr.

De schoonheid van het biljarten bestaat daaruit
dat de volmaaktheid van zijn essentie

en de volmaaktheid van datgene
waartoe het zou kunnen uitgroeien,

erin tot uiting komt.
Snap je?

George
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Nieuw te maken Caramboles voor het seizoen 06/07 te
beginnen op 1januari 2007

TEAM A moy car tel
W. Peggeman 1.840 59 0251-237305
D. Smit 1.771 56 0251-237694
G Kordenoordt v 1.671 53 023-5381660
TEAM B
N. Mongelluzzi 3.646 100 0251-239653
H. Welboren 1.931 62 0251-234139
N. Beentjes 1.247 41 0251-235899
TEAM C
J. Përez 2.500 75 0251-235836
P. Ruijter 1.316 44 0251-238330
J. Pol v/d .981 33 0251-243121
TEAM D
W. Tunen v 2.064 65 0251-234647
J. Sinnige 1.391 44 0251-237699
P. Sinnige 1.269 41 0251-246046
TEAM E
B. Lammers 1.906 62 0251-650385
G. Bruins 1.465 47 0251-231870
R. Munnik de 1.198 38 06-11135885
TEAM F
B. Looyenga 3.140 85 0251-231252
W. Roon v 2.585 75 0251-233685
C. Mol 2.046 65 0251-230354
TEAM G
J. Wijte 5.162 130 0251-235173
H. Lammers 2.521 75 0251-232838
P. Limmem 0.722 29 0251-240963
TEAM H
Co Terhorst 1.716 56 0251-242188
J. Lammers 1.465 47 072-5051440
Sj. Reuzenaar 1.406 47 0251-254441
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TEAM I moy car tel
P. Snijders 2.064 65 0251-238629
R. Rijke 1.968 62 0251-242388
P. Koper 1.727 56 0251-234157
TEAM J
J Wiele v.d 0.900 25 0251-238374
J. Jonkhof 1.395 44 0251-249205
J. Ruijter de 1.150 38 0251230696
TEAM K
P. Fatels 1.617 53 0251-235197
G. Kuil 1.185 38 0251-211949
K. Baltus 0.854 31 0251-242346
TEAM L
H. Palm 2.080 65 0251-242848
S. Jorritsma 1.400 47 0251-242125
H. Laan v/d 0.955 33 0251-239036
RESERVETEAM
A. Boer de 2.055 65 072-5052428
P. Bosman 1.627 53 0251-238869
P. Gerrits 1.494 47 0251-243031
P. Gooyer 06-23803110
B. Harlingen v 1.600 53 0251-320198
N. Heemskerk 1.119 38 0251-234918
J. Keus 1.920 62 0251-240101
J. Kuil 1.209 41 06-51056132
G. Lagrand 0.944 33 0251-244350
A. Mantel 2.018 65 0251-244923
B. Ruijter 1.264 41 0251-241915
P. Sap 0251-243658
F. Schouten 0251-248387
M. Smit 4.033 110 0251-245029
T Wouters 0.000 0 0251-230570
T Welp 1.720 65 0251-240968
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Even voorstellen

Mijn naam is Job Marinus de Munnik
(roepnaam Rinus). Ik ben geboren op 21 maart
1940 in Zonnemaire (Zeeland)
Mijn vrouw kwam uit Zierikzee.We zijn in
1966 getrouwd en we hebben een dochter en
een zoon gekregen. (Bianca en Marcel)
Mijn vrouw is in 1998 overleden.
Ik 3 kleinzoons(Marvin, Marc en Paul).
In 1954 ben ik van lagere school gekomen en

ben toen bij een boer gaan werken tot 1959.
Daarna ben ik voor 18 maanden in militaire dienst gegaan en toen
ben ik terug gekomen bij de boer. Dit heb ik toen gedaan tot 1962,
daarna was ik het zat en ben toen bij de hoogovens terecht gekomen.
Hier ben ik tot 1995 werkzaam geweest, daarna kon ik in de S.O.P.
Ik was toen 55 jaar oud.
Ik ben met biljarten ben begonnen in de kroeg en daarna in
competitieverband bij de Jansheeren en vandaar uit met de 4 tallen
op de vrijdag middag en zo ook op de woensdagmiddag 3 tallen
recreatie bij OBIS.
De laatste rijd heb ik niet veel gespeeld dit komt doordat er een pees
is afgescheurd in mijn rechter bovenarm. Daaraan word ik
binnenkort aan geopereerd.
Sinds januari ben ik lid bij Obis op de dinsdagavond en vind het een
gezellige avond.
Als alles goed gaat gaan we een C4 team oprichten.
Nee, ik heb geen advies aan de club m.b.t. nieuwe leden.
Mijn andere hobby’s zijn: Kaarten, schaken en als vrijwilliger bij
Ado 20 en ’s zondags naar de voetbal en de gezelligheid aan de bar.
Nu weten jullie wat meer van die Zeeuw.

Groetjes Rinus de Munnik
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Het 6e Plumber DriebandenToernooi

De winnaar met de wisselbokaal

De organisatie van het 6e Plumber toernooi kan weer terugkijken op
een geweldig geslaagd toernooi. Spelers, arbiters, sponsors,
wedstrijdleider, bar en keuken medewerkers en niet te vergeten het

talloze publiek hebben
dit slopende weekend tot
een goed einde gebracht.
Zij werden dan ook
allemaal in het zonnetje
gezet door John Tiecken
en Piet van der Meij.

Vermeldenswaardig
waren de korte en lange
partijen. Laat ik het maar
houden op de korte

Moegestreden en uitgeteld van het feesten. partijen van Ton
Beemsterboer 60 in 31 beurten met gemiddelde van 1.935 en Jan



31

Viskil geen partij onder de 1.00 gespeeld. Marcel Versluis met een
partij van 1.428 en de meest constante en uiteindelijk ook de
terechte winnaar van het 6e Plumber toernooi Gerard Zomer.
Nogmaals proficiat.

Zaterdag kregen we
allemaal een heerlijk
warm/koud buffet
aangeboden en als klap
op de vuurpeil ’s avonds
een prima zanger die het
feest compleet maakte tot
in de late uurtjes. Gast
optredens van Herman
Koning en Hans van der
Helm en niet te vergeten
heb je even voor mij, ik

Jongens, mag ik eerst uitzoeken? ben Piet van der Meij.
Dat

sommige spelers de
volgende ochtend wat minder presteerde kon de pret niet drukken.
We kijken met ze allen
terug op een geweldig
toernooi en ik hoop dat
beide organisatoren dit tot
in lengte van jaren zullen
voortzetten. O ja en nog
bedankt dat Marcel en Jaap
hun partij op zondag
mochten vooruit spelen in
verband met hun kader
verplichtingen.

Gerard, mag ik je een kusje geven?

Marcel & Jaap
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Stand Poule 1

Pos Naam prt pnt car brt moy h.s. %moy
1 M. Spiering 7 12 217 307 0,706 5 117,800
2 P. v.d. Meij 7 12 202 295 0,684 6 114,117
3 T. Beemsterboer 7 10 397 272 1,459 10 121,633
4 J. Prikkel 7 8 211 365 0,578 5 79,738
5 A. Lenaers 7 6 251 305 0,823 10 102.875
6 G. Bolten 7 6 330 338 0,976 8 97.630
7 E. Monincx 7 2 238 312 0,762 9 95,350
8 C. de Heer 7 0 172 398 0,558 7 79,771

Stand Poule 2

Pos Naam prt pnt car brt moy h.s. %moy
1 G. Zomer 7 14 350 312 1,090 9 109,030
2 J. Viskuil 7 12 341 304 1.121 11 112,170
3 J. Bottelier 7 9 265 345 0,768 7 96,013
4 M. Versluis 7 7 301 326 0,923 11 92,330
5 J. Ripke 7 6 223 395 0,546 6 77,876
6 J. Martens 7 4 186 318 0,584 5 97,483
7 J. Tiecken 7 2 182 397 0,458 7 76,400
8 K. Groenland 7 2 154 356 0,432 4 72,100

Finale ronde

Van de finaleronde heb ik geen uitslagen, maar uit het verslag is
op te maken, dat Gerard Zomer aan het langste eind trok.

Denk je nou echt dat ik weet wat ik doe?
Welnee!

Net zomin als een pen weet wat hij schrijft,
of een bal waarheen hij rolt.

George
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Regio Finale 2E klasse libre

Op donderdag 26,zaterdag 28 ,en zondag 29 januari ging het dan
eindelijk gebeuren.Mijn eerste regio finale. Het strijdtoneel vond
plaats in de prachtige accommodatie “Tempelhof”te Callantsoog.
Donderdag bij aankomst eerst even melden bij wedstrijdleider
Harry, daarna even kennismaken met de 7 andere toppers. Na het
welkomstwoordje van de voorzitter van B.C. Tempelhof startte de
eerste ronde. Middelie won in 22 beurten van De Vries, terwijl De

Vries toch een serie van
29 wist te scoren. De
andere 3 partijen werden
in 29 en 30 beurten uit
gemaakt. Niet best dus,
blijkbaar deed de spanning
zijn werk. De tweede
ronde werd er al beter
gespeeld door de meeste
spelers. Na twee ronden
gingen Gieskens en
Stavenuiter aan kop met 4

punten.
Een kijkje in de “Tempelhof”.

Zaterdag 28 januari
Vol goede moed weer aanwezig voor de volgende 3 ronden. Ik had
donderdag niet best gespeeld, maar was vastbesloten dit vandaag
recht te trekken. Onder het toe ziend oog van echtgenote, vader,
trainer en een flink aantal supporters, begon ik tegen Stavenuiter,
die met 4 punten aan kop stond. Wat een drama partij, 30 beurten en
allebei de simpelste ballen missen. Ik was uiteindelijk de
gelukkigste door de partij als eerste uit te maken. Gieskens verloor
ook, dus na 3 ronden waren er 4 met 4 punten en 4 met 2 punten.
Alles was dus nog open, al gaf ik na 3 slechte partijen geen cent
voor mijn eigen kansen.
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Opgepept door trainer Piet,
maatje John en Jeroen ging
ronde 4 van start. Eindelijk
viel de spanning van me af
en in 21 beurten versloeg ik
dhr. Breed. Middelie en
Stavenuiter wonnen ook,
maar Gieskens verloor
opnieuw, nu van Van der
Spruit.
Ronde 5 leverde me weer 2
punten op, nu in18 beurten Marcel bespreekt de tactiek met vader Dick

tegen Langedijk. Middelie en trainer Piet

verloor, Stavenuiter won, zodat er 2 man op 8 punten stond en 2 op
6. Na afloop werd met alle OBIS supporters nog even flink de omzet
verhoogd, dankzij de prima verzorging van Martin en Marianne. Het
was zo gezellig, dat Sjors zijn schoen met bier wilde laten vullen en
zei dat hij trots op me was. Op een gegeven moment zat alleen de
“OBIS clan” nog in de tent, luid mee brullend op de klanken van Jan
Smit. De taferelen die ik daar bij gezien heb,zal ik maar voor me
houden,om mensen niet in een al te vreemd daglicht te zetten.

Zondag 28 januari
Het was een spannende
dag, want ik had alles
nog in eigen hand. Met
wat gezonde
wedstrijdspanning begon
ik aan mijn partij tegen
Gieskens. Ik boekte in 21
beurten een vrij
makkelijke overwinning.

De heren biljarters maken
zich op voor de laatste

ronde.
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Tot mijn verbazing verloor op de andere tafel Stavenuiter van
Middelie, zodat ik nu 2 punten los stond en bijna viertiende op
moyenne. De buit was dus bijna binnen. Ik moest in mijn laatste
partij aantreden tegen Middelie en op de andere tafel speelde Van

der Spruit tegen
Stavenuiter. Ik wilde
er een mooie partij van
maken, helaas heb je
daar 2 spelers voor
nodig. Ik verloor in 29
beurten, maar omdat
Stavenuiter in 36
beurten verloor ,hield
ik op moyenne genoeg
over om mezelf Regio
kampioen te mogen
noemen.

George en John gaan helemaal uit hun dak

Prijsuitreiking

De voorzitter van B.C. Tempelhof bedankte iedereen en gaf het
woord aan Regio voorzitter J. Derksen. Hij reikte op leuke manier
de prijzen uit en hing de
medailles om. In mijn
dankwoordje had ik de
gelegenheid om alle
mensen die
verantwoordelijk waren
voor het slagen van
deze finale even in het
zonnetje te zetten.

Trots neemt Marcel de
felicitaties in ontvangst.

Bij deze:
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B.C.Tempelhof, mede finalisten,wedstrijdleider Harry (denk aan
mijn krant), arbiters, Martin en Marianne (voor de prima verzorging
en maaltijd), alle toeschouwers, in het bijzonder die van mijn
cluppie OBIS en natuurlijk trainer Piet Liefting. Ik vond het een
geweldig weekend met als toetje mijn titel, waar ik geen rekening
mee gehouden had. Ik zal mijn best doen in Almere op 2,3 en 4
maart.
Ik wens iedereen het beste en wie weet, tot ziens

Marcel Smit (OBIS Heemskerk)

Naam Part P Car B Moy H.S Prt.Moy %Moy

M.Smit 7 10 633 170 3,72 31 5,55 76,61

J.Middelie 7 10 606 176 3,44 25 4,54 88,28

G.van der Spruit 7 10 669 202 3,31 17 5,26 105,81

G.P. Stavenuiter 7 8 658 196 3,35 17 4,54 81,68

T.Breed 7 6 606 191 3,17 24 4,16 76,82

C.N.M.Langedijk 7 4 558 181 3,08 18 4,00 89,35

M.de Vries 7 4 488 159 3,06 29 4,76 74,31

J.Gieskens 7 4 569 193 2,94 18 3,44 70,36

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

Als er geen verdriet was, zou vreugde niet ervaren kunnen
worden!

George
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Obis
Stand Poule 10 per 02 mrt 2007

Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. +/-

1 OBIS Pearle Kaderteam 19 13 2 4 28 98 - 54

2 Velsen/Slijterij van Setten 19 8 8 3 24 91 - 61

3 Musketiers/Vroom FundTech 19 9 6 4 24 90 - 62

4 Kitseroo Speelautomaten 20 9 5 6 23 87 - 73

5 De Vries Juwelier 2 19 8 6 5 22 81 - 71

6 Beemsterkaas 19 8 5 6 21 82 - 70

7 De Vries Juwelier 1 19 7 7 5 21 72 - 80

8 Musketiers/Café de Kroon 20 7 6 7 20 82 - 78

9 B.V. Velsen Kaderteam 2 19 4 7 8 15 69 - 83

10 Kaderteam Club 70 20 6 3 11 15 73 - 87

11 OBIS Hypotheekvisie 19 5 4 10 14 68 - 84

12 Schildersbedrijf R. Betjes 20 5 3 12 13 60 - 100
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Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. +/-

13 Onderneming 20 4 4 12 12 55 - 105

Poule 10

nr. dag datum Team A Team B Uitslag

Ronde 1

1071 ma 11 sep Kitseroo Speelautomaten OBIS Pearle Kaderteam 6 - 2

1076 vr 15 sep Schildersbedrijf R. Betjes OBIS Hypotheekvisie 5 - 3

Ronde 2

1077 ma 18 sep OBIS Pearle Kaderteam Schildersbedrijf R. Betjes 8 - 0

1078 ma 18 sep OBIS Hypotheekvisie Beemsterkaas 4 - 4

Ronde 3

1087 vr 29 sep Beemsterkaas OBIS Pearle Kaderteam 2 - 6

Ronde 4

1089 ma 02 okt OBIS Pearle Kaderteam OBIS Hypotheekvisie 6 - 2

Ronde 5

1097 ma 09 okt OBIS Hypotheekvisie B.V. Velsen Kaderteam 2 4 - 4

Ronde 6

1103 vr 27 okt Kaderteam Club 70 OBIS Hypotheekvisie 2 - 6

1106 vr 27 okt B.V. Velsen Kaderteam 2 OBIS Pearle Kaderteam 5 - 3

Ronde 7

1108 ma 30 okt OBIS Pearle Kaderteam Kaderteam Club 70 6 - 2

1109 ma 30 okt OBIS Hypotheekvisie Onderneming 4 - 4

Ronde 8
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1115 wo 08 nov Onderneming OBIS Pearle Kaderteam 3 - 5

1118 do 09 nov Musketiers/Café de Kroon OBIS Hypotheekvisie 6 - 2

Ronde 9

1120 ma 13 nov OBIS Pearle Kaderteam Musketiers/Café de Kroon 4 - 4

1121 ma 13 nov OBIS Hypotheekvisie
Musketiers/Vroom
FundTech

3 - 5

Ronde 10

1126 ma 20 nov De Vries Juwelier 2 OBIS Hypotheekvisie 6 - 2

1129 do 23 nov
Musketiers/Vroom
FundTech

OBIS Pearle Kaderteam 2 - 6

Ronde 11

1131 ma 27 nov OBIS Pearle Kaderteam De Vries Juwelier 2 2 - 6

1132 ma 27 nov OBIS Hypotheekvisie De Vries Juwelier 1 4 - 4

Ronde 12

1138 ma 04 dec De Vries Juwelier 1 OBIS Pearle Kaderteam 6 - 2

1140 wo 06 dec Velsen/Slijterij van Setten OBIS Hypotheekvisie 2 - 6

Ronde 13

1143 ma 11 dec OBIS Pearle Kaderteam Velsen/Slijterij van Setten 4 - 4

1144 ma 11 dec OBIS Hypotheekvisie Kitseroo Speelautomaten 3 - 5

Ronde 14

1149 ma 08 jan OBIS Pearle Kaderteam Kitseroo Speelautomaten 6 - 2

1150 ma 08 jan OBIS Hypotheekvisie Schildersbedrijf R. Betjes 7 - 1

Ronde 15

1159 vr 19 jan Beemsterkaas OBIS Hypotheekvisie 7 - 1

1160 vr 19 jan Schildersbedrijf R. Betjes OBIS Pearle Kaderteam 3 - 5
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Ronde 16

1161 ma 22 jan OBIS Pearle Kaderteam Beemsterkaas 7 - 1

Ronde 17

1169 ma 29 jan OBIS Hypotheekvisie OBIS Pearle Kaderteam 2 - 6

Ronde18

1178 vr
09 feb
2007

B.V. Velsen Kaderteam 2 OBIS Hypotheekvisie 8 - 0

Ronde 19

1180 ma
12 feb
2007

OBIS Pearle Kaderteam B.V. Velsen Kaderteam 2 6 - 2

1181 ma
12 feb
2007

OBIS Hypotheekvisie Kaderteam Club 70 6 - 2

Ronde 20

1187 wo
21 feb
2007

Onderneming OBIS Hypotheekvisie 1 - 7

1188 vr
23 feb
2007

Kaderteam Club 70 OBIS Pearle Kaderteam 2 - 6

Ronde 21

1192 ma
26 feb
2007

OBIS Pearle Kaderteam Onderneming 8 - 0

1193 ma
26 feb
2007

OBIS Hypotheekvisie Musketiers/Café de Kroon 2 - 6

Ronde 22

1197 ma
05 mrt
2007

De Vries Juwelier 1 Schildersbedrijf R. Betjes -

1198 ma
05 mrt
2007

De Vries Juwelier 2 Beemsterkaas -

1199 wo 07 mrt
2007

Velsen/Slijterij van Setten Kitseroo Speelautomaten -
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2007

1200 wo
07 mrt
2007

Onderneming B.V. Velsen Kaderteam 2 -

1201 do
08 mrt
2007

Musketiers/Vroom
FundTech

OBIS Hypotheekvisie -

1202 do
08 mrt
2007

Musketiers/Café de Kroon OBIS Pearle Kaderteam -

Ronde 23

1203 ma
12 mrt
2007

OBIS Pearle Kaderteam
Musketiers/Vroom
FundTech

-

1204 ma
12 mrt
2007

OBIS Hypotheekvisie De Vries Juwelier 2 -

1205 vr
16 mrt
2007

Kaderteam Club 70 Onderneming -

1206 vr
16 mrt
2007

Beemsterkaas De Vries Juwelier 1 -

1207 vr
16 mrt
2007

Schildersbedrijf R. Betjes Velsen/Slijterij van Setten -

1208 vr
16 mrt
2007

B.V. Velsen Kaderteam 2 Musketiers/Café de Kroon -

Ronde 24

1209 ma
19 mrt
2007

Kitseroo Speelautomaten Schildersbedrijf R. Betjes -

1210 ma
19 mrt
2007

De Vries Juwelier 1 OBIS Hypotheekvisie -

1211 ma
19 mrt
2007

De Vries Juwelier 2 OBIS Pearle Kaderteam -

1212 wo
21 mrt
2007

Velsen/Slijterij van Setten Beemsterkaas -

1213 do
22 mrt
2007

Musketiers/Vroom
FundTech

B.V. Velsen Kaderteam 2 -
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1214 do
22 mrt
2007

Musketiers/Café de Kroon Kaderteam Club 70 -

Ronde 25

1215 ma
26 mrt
2007

OBIS Pearle Kaderteam De Vries Juwelier 1 -

1216 ma
26 mrt
2007

OBIS Hypotheekvisie Velsen/Slijterij van Setten -

1217 wo
28 mrt
2007

Onderneming Musketiers/Café de Kroon -

1218 vr
30 mrt
2007

Kaderteam Club 70
Musketiers/Vroom
FundTech

-

1219 vr
30 mrt
2007

Beemsterkaas Kitseroo Speelautomaten -

1220 vr
30 mrt
2007

B.V. Velsen Kaderteam 2 De Vries Juwelier 2 -

Ronde 26

1221 ma
02 apr
2007

Kitseroo Speelautomaten OBIS Hypotheekvisie -

1222 ma
02 apr
2007

De Vries Juwelier 1 B.V. Velsen Kaderteam 2 -

1223 ma
02 apr
2007

De Vries Juwelier 2 Kaderteam Club 70 -

1224 wo
04 apr
2007

Velsen/Slijterij van Setten OBIS Pearle Kaderteam -

1225 do
05 apr
2007

Musketiers/Vroom
FundTech

Onderneming -

1226 vr
06 apr
2007

Schildersbedrijf R. Betjes Beemsterkaas -
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Biljarten noemt men het.
Ik krijg er slechts problemen mee.

Problemen zo mooi, dat ik niet zonder kan.
Maar dat is mijn probleem!aug.2002

George
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NK Libre 2e Klasse

De deelnemers poseren voor de aanvang van de wedstrijd.

Mislukte massè kost medaille of chaos troef.
Dit zijn absoluut de meest geschikte koppen voor dit weekend, waar
ik mij meer van voorgesteld had. Laat ik maar gewoon bij het begin
beginnen.
Vrijdagochtend 9.15.John en Ilse Mol opgehaald,Eindelijk op weg
naar roem en glorie, oftewel mijn 1e en hopelijk niet het laatste NK.
Op weg naar Almere-haven.
Heel hartelijk ontvangen door voorzitter Jan Lucas, heel aardig en

de stem van Rinus
Michels, en
wedstrijdleider Rens
van Zuile
n. Fantastische
accommodatie en
prima tafels, dus dat
gaf al goede
moed.Langzamerhand
druppelden de andere

Marcel met 2 van z’n trouwste supporters. finalisten binnen, en het
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toernooi kon beginnen. Ik ben al weken niet in grootse vorm, maar
een paar tips van trainer Piet Liefting hadden me toch wat
opgepept.Wat heet, in 12 beurten(8.33 moyenne) veegde ik dhr.
Snapper kompleet van tafel en mijn fantastische supporterschare
waren razend enthousiast.Helaas was de vreugde van korte duur,
want mijn 2e partij verloor ik kansloos van dhr. Nijman, die de kunst
van het ruime verzamelen erg goed verstond. De 3e partij won ik
moeizaam van dhr. Vinke, dus 4 uit 3 bood genoeg perspectief voor
de volgende dag. Vlak voor dat we naar het hotel zouden gaan,
kwam echter de mededeling dat dhr. Vinke in zijn hotel in elkaar
gezakt was, en met spoed naar een ziekenhuis was gebracht. Dit gaf
uiteraard een enorme domper op het geheel, ook nog eens toen bleek
dat dhr. Nijman wegens familie omstandigheden met een rotgang
naar huis moest. Het was afwachten tot zaterdag, hoe het toernooi
verder zou verlopen.

Zaterdagochtend 10.45 uur.
Dhr. Vinke bleek te ziek om nog te spelen, en het familie lid van de
dhr. Nijman was overleden,
maar hij had er voor gekozen
om toch te spelen.Dit hield
in, dat de partijen van de dhr.
Vinke geschrapt werden, en
we met 7 spelers verder
gingen. Dit kostte mij 2
punten . De wedstrijdleider
had nog niet zoveel ervaring
en ging de mist in, door
gewoon het AVE systeem te
blijven spelen. De rest van
het toernooi werd hierdoor
een chaos, want om 4 uur had
ik 2 partijen meer gespeelt,
dan andere mensen. Marcel geconcentreerd aan stoot.
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Dhr. Nijman had nog helemaal niet gespeeld, en was hier niet blij
mee. Allerlei kleine irritaties staken de kop op bij sommige mensen
en dit was jammer. Gelukkig waren er weer mega veel supporters
voor mij uit Heemskerk gekomen, dus ik vond het allemaal wel
gezellig. Helaas verloor ik mijn 3e en 4e partij, maar mijn 5e partij
tegen Meinertshagen was geweldig.Een hele hoek OBIS supporters
met veel bier, een hoop lol en een Belgische tegenstander, die het
allemaal wel plezant vond. Ik won de partij in 13 beurten, met o.a.
een serie van 46. OBIS liet de zaal schudden en ik vond het
geweldig . Mijn titelkansen waren echter al verkeken, want
Hr.Wintermans bleef maar winnen. Na mijn partij gingen de OBIS
mensen naar huis, en net als vrijdag was de zaal gelijk nagenoeg
leeg. S’Avonds lekker uit eten met John en Ilse, en bijtijds naar het
hotel, want tot overmaat van ramp kreeg John een acute griepaanval
tijdens het eten.

Zondag 11.00 uur
Wintermans won ook zijn 5e partij, en had daarmee zijn titel
binnen.Ik kon theoretisch nog 2e worden, maar als ik won, was ik
zeker van de 3e plaats. Ik speelde tegen Blijvelds, en de partij ging
gelijk op .Ik kreeg een massè stoot, en daarmee kon ik de ballen
serie amèricain leggen. Wat ik fout deed, weet ik nog steeds niet,
maar ik miste, en legde hem amèricain voor Blijvelds.Deze ex-
hoofdklasser wist hier wel raad mee, en produceerde een prima serie

van 47, die mij de partij, en dus mijn
medaille kostte.Een duur foutje dus.
Maar goed, na 5 minuten balen heb
ik het van me afgezet, en maar een
biertje genomen.
De prijsuitreiking
De prijsuitreiking verliep, net als het
hele toernooi nogal chaotisch, en de
meeste spelers waren dan ook blij
dat het afgelopen was.
Hr.Timmerman werd gehuldigd als
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terecht kampioen en ik eindigde op de 5e plaats. Er zijn 36 districten
in ons land met gemiddeld 25 2e klassers en 8 regio,s met nog eens
64 deelnemers.Er lopen dus ongeveer 950 2e klassers rond, en ik ben
daarvan 5e geworden. Een droomseizoen, promotie naar de 1e klas,
districtstitel, regiotitel, en een NK spelen. Een hele ervaring rijker.
Ik heb een geweldig weekend gehad, en ik kan alleen nog maar
toevoegen;

Bedankt, alle mensen die bij mijn toernooien zijn geweest,

Bedankt voor alle sms berichten, telefoontjes, felicitaties,
bloemen van de donderdagavond, en alle andere vormen van
belangstelling.Ik heb er met volle teugen van genoten, en ik hoop
dat ik in de toekomst nog meer van dit soort toernooien mag
meemaken.

Marcel Smit

Eind uitslag

pos naam prt pnt car brt moy hs pmoy %moy.

1 H.Wintermans 6 10 577 116 5 39 6,66 114,3

2 B.Spijker 6 8 559 129 4,3 26 5,26 94,20

3 G.Bijvelds 6 8 538 135 4 47 4,16 94,65

4 R.Meinertshagen 6 6 475 144 3,3 14 3,7 63,43

5 M.Smit 6 4 488 114 4,3 46 8,33 110.99

6 W.Snapper 6 4 502 134 3,7 24 6,66 76,76

7 A.Nijman 6 2 504 166 3 16 3,44 88,77

8 T.Vinke uitgevallen wegens ziekte
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Klaverjassen

Bij voldoende belangstelling gaan we weer
een klaverjasavond organiseren op:

Zaterdag 25 november
Aanvang 20.00 uur

per persoon Inschrijfgeld € 2, 00
(inclusief koffie met ??????? )

Inschrijfformulieren bij de wedstrijdleider
Groetjes,

De activiteitencommissie
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Het ontstaan van een kadertoernooi.

In het biljartcentrum van de gebroeders Veldt is ooit de idee

ontstaan om zelf een kader invitatietoernooi te gaan

organiseren. Jan en Ber stelden spontaan hun materiaal ter

beschikking en Jaap Ripke ging op zoek naar eerste, tweede en

derde klasse kaderspelers binnen en buiten ons district. Zo

ontstond in 1999 het eerste grote voorjaarstoernooi wat in

totaal drie keer is verspeeld bij de gebroeders Veldt.

In 2001 verhuisde biljartvereniging Obis naar een nieuwe

accommodatie aan de Kerkweg met vier splinternieuwe

biljarttafels. Een prachtig moment om het voorjaarstoernooi

naar Obis te halen.

Deze toen nieuwe accommodatie had zoveel meer te bieden aan

zowel spelers als publiek. Voor de spelers heel veel ruimte om de
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biljarttafels en voor het publiek de vele zitplaatsen. En niet te

vergeten de bijzonder gezellige bar en professionele keuken.

Bij een nieuwe start hoort ook een nieuwe naam. En zo ontstond

het snackbar OASE kadertoernooi. Met trots kan ik zeggen dat

er veel sponsoren dit prachtige toernooi een warm hart toedra-

gen. Mede dankzij hen is dit toernooi uitgegroeid tot één van de

mooiste invitatietoernooien van ons district Alkmaar.

Hiervoor mijn hartelijke dank.

Jaap Ripke
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Het Piet Liefting Kadertoernooi.

Piet Liefting is een man, met wiens biljartprestaties meerdere

pagina’s te vullen zouden zijn. Piet is van beroep bloembollen-

kweker en sinds 2001 lid van de biljartvereniging “OBIS”.

Klein begonnen heeft hij een grote carrière op biljartgebied

opgebouwd. Via Districtskampioenschappen en een Nationale

titel in het librespel, ontwikkelde hij zich tot de topklasse van

de kleine tafel.

De toernooien die hij op zijn naam heeft

gebracht zijn legio. Hij is ook een graag

geziene speler op diverse invitatietoer-

nooien zoals het Kitseroo van der Braak

toernooi, het Piet Hoogmoed- en het Oase

toernooi.

Zijn grote technische vaardigheid heeft

hij vooral aan de jeugd overgebracht. De

meest bekende van onze vereniging die

daar de vruchten van hebben geplukt zijn

Nick Tuin, Pieter Adrichem en Jeroen Beentjes.

Hij is ook in het bezit van het jeugdleiderdiploma. Piet werd

daarom ook door de KNBB gevraagd om de aanwezige jeugd-

talenten in onze Regio op te leiden.

Dat gebeurde dan ook door middel van een aantal toegekende

bondstrainingen. Hij heeft ook veel bijgedragen aan de opleiding

van Districts- en Nationale arbiters, zelfs door het hele land.

Sinds twee seizoenen maakt hij deel uit van het Obis-Pearle

kaderteam waarin hij procentueel heel veel punten binnen haalt

voor zijn team.
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En dan ineens krijg ik te horen dat hij ernstig ziek is en voelt

dat het met zijn conditie bergafwaarts gaat.

Op dat moment kreeg ik een gevoel van binnen om wat voor hem

te moeten doen, te moeten eren. Omdat ik vind dat hij onge-

looflijk veel heeft betekend voor de biljartsport. Ik spreek dat

graag nu uit, nu het gezien de omstandigheden nog redelijk goed

met hem gaat. Ik dacht hem te moeten eren met het verbinden

van zijn naam aan dit kadertoernooi.

Ik heb dat met hem besproken en Piet heeft mij schriftelijk

toestemming verleend om het Oase toernooi om te dopen in het

Piet Liefting Kadertoernooi. En ik hoop dat nog in lengte van

jaren, bij de biljartvereniging Obis te mogen verspelen.

Ik wens de deelnemers een plezierig toernooi.

Jaap Ripke

OBIS PEARL kaderteam: Marcel Versluis,
Piet Adrichem, Piet Liefting en Cock van Hooff.

Piet
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Liefting:
ook mijn ‘licht’ in de kaderduisternis!

Jaap Ripke vroeg mij begin januari om een bijdrage voor dit
programmaboekje. Het Kitseroo-van den Braak Toernooi zat er net op en
tijdens dat evenement spraken Jaap en ik regelmatig over dit boekje, dit
toernooi en natuurlijk over Piet Liefting. Het hele weekeinde trok ik met
Piet op. Zijn conditie liet niet toe vroeg te starten dus deed ik dat. Het
partnerschap loonde met uiteindelijk een twaalfde plek, zelfs winnaar van
de slotpoule en samen zo’n zestien gemiddeld. Juist in die slotronde
toonde Piet weer eens wat een fantastische biljarter hij altijd geweest is.
Het achterhandje draaide soepeltjes rond, hij stond ineens weer ouderwets
“naast” de keu, keek over de bril, toonde enkele toverkeringen en won
terecht zijn slotpartij op het KB2007. Maar nu even terug in de tijd:
Biljartgoeroe Piet kende ik van naam. Begonnen in 1974 bij
Suisse/Haarlem viel al gauw zijn naam bij toenmalige kadristen als Gerrit
Karman en Nol Schulte. Enkele jaren daarna arbitreerde ik hem en ook Jan
Feeke en Gé van der Kuijl. Toen kreeg ik door wat een kennis van en
passie voor dit spelletje hij aan de dag legde. Een haast fotografisch

geheugen, een heel eigen(wijze) manier van vertellen en
lesgeven, kort-krachtig-duidelijk-zwart/wit en om de donder niet
makkelijk. Maar o,o,o.wat kon je veel van hem leren. De eerste keer dat
hij mij in actie zag? Juist, in mijn allereerste optreden als kadrist (nou ja,
kadrist?) in de competitie. En wie was mijn opponent? Alweer juist: Piet
Liefting! Toen nog 57/2 spelend maakte hij enorme indruk op mij. Op
mijn manier (maken en we zien wel) wist ik de partij nog te winnen ook:
125 (ik) om 160 voor Piet in 6 beurten. Ik was zo groots als een aap! En
wat zei Piet toen hij mij de hand schudde: “De Gier, je kan fantastisch
stoten maar van kader heb je geen pepernoot begrepen!” En natuurlijk
begon hij e.e.a. uit te leggen. Jaren later bij Onder Ons (met Weijers,
Merbis, De Jong) werden Piet en ik teamgenoten. In die twee seizoenen
heb ik twee avonden les gekregen. Hij maakte me
duidelijk waar kader om draait met het zwaartepunt op bal DRIE! Hij liet
enkele slimmigheden zien, gaf oplossingen voor situaties en voor ik het
wist was de avond om. Van half acht tot bijna half twaalf, de tijd was
omgevlogen. Ik pakte het goed op, promoveerde naar de tweede klasse,
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pakte een NK mee, werd kaderkampioen van Kennemerland, won het Piet
Hoogmoed Toernooi en ben nu (denk ik) aan mijn top: de eerste klasse
38/2. Natuurlijk wat aanleg –zo eigenwijs ben ik wel- maar zonder Piet
Liefting had ik mijn huidige niveautje nooit en te nimmer gehaald. Zelfs
tijdens het voor Piet emotionele KB-toernooi was hij weer ondubbelzinnig
met mij in de weer. “Martien, laat bal twee weg; je legt teveel nadruk op
die bal. Stoot wat langer en nog meer door de bal heen. Ga sneller
tussendoor en terug!” Afijn, u kent het: het is Liefting ten voeten uit. Dat
weekeinde heb ik meer inzicht gekregen in de mens Liefting en wat hem
doet “tikken” dan in alle jaren ervoor. Een dag later won hij van John
Kitseroo in de competitie door o.a. een massé van wereldklasse. Je zag
hem glunderen, je zag hem genieten, ook van de positieve aandacht van
alles en iedereen om hem heen. Dat was die avond zo, dat was tijdens het
hele weekeinde ervoor zo. Genieten dat je het nog kan, genieten dat je er
nog bij hoort, genieten ondanks dat je weet dat het mogelijk niet lang meer
zal duren. Want hij besefte als geen ander dat er een zware periode
aankwam. Dat stak hij in onze gesprekken tijdens en na afloop niet onder
stoelen of banken. A lleen al daarvoor, de openheid waarmee hij toen
sprak over zijn ziekte, had ik en heb ik nog steeds diep respect, heel diep
respect.
Dat dit toernooi hetzelfde respect mag tonen voor zijn naamgever:

PIET LIEFTING.
.

Martin de Gier, Haarlem.

Het Piet Liefting

Kadertoernooi 2007

wordt gespeeld op
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Vrijdag 16 maart vanaf 18.30 uur tot ± 24.00 uur

Zaterdag 17 maart vanaf 11.00 uur tot ± 22.00 uur

Zondag 18 maart vanaf 11.00 uur tot ± 17.00 uur

Het is een invitatie kadertoernooi en kent de

Disciplines, 57/2 en 38/2.

In beide disciplines wordt gespeeld in poules van zes.

Zie voor de poule-indeling 2 bladzijden verder.

In de poules spelen alle spelers één partij tegen elkaar.

Puntentelling: Winstpartij 3 punten;

Remise 2 punten;

Winst op % 1 punt (partij niet uit)

Beurtenlimiet: Maximaal 15 beurten per wedstrijd.

Inspelen: EENmaal per sessie.

De poulewinnaars gaan in een halve competitie

Uitmaken, wie zich winnaar van het eerste Piet Liefting

Kadertoernooi mag noemen.

De overige deelnemers (dus de nrs. 2, de nrs. 3, enz.)

spelen op dezelfde wijze om de plaatsen 4 tot en met 18.

Wedstrijdleiding: John Tiecken en Henk Lammers.

Eindverantwoording: Jaap Ripke

De deelnemers aan het Piet Liefting Kadertoernooi

2007
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Poule 1

Jan Vlieger 200 caramboles.

Cock van Hooff 185 caramboles.

Siem Velthoven 185 caramboles.

Peter Boelhouwer 140 caramboles.

Ed van der Steen 140 caramboles.

Joop Bijvoet 120 caramboles.

Poule 2

Marcel Versluis 210 caramboles.

Hans Weijers 185 caramboles.

Richard Wolthuizen 185 caramboles.

Marcel Merbis 140 caramboles.

Micha Tiecken 120 caramboles.

Kees Visser 120 caramboles

Poule 3

Ronald Filippo 200 caramboles.

Willem Ooteman 185 caramboles.

Martien de Gier 185 caramboles.

Jaap Ripke 155 caramboles.

John Kitseroo 140 caramboles.

Wil van den Braak 100 caramboles.
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Handig voor onze trouwe bezoekers

Finalepoules: Car.

Poule A, om de plaatsen 1 tot en met 3.

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

Poule B, om de plaatsen 4 tot en met 6

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

Poule C, om de plaatsen 7 tot en met 9

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

Finalepoules (vervolg): Car.

Poule D, om de plaatsen 10 tot en met 12.

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

Poule E, om de plaatsen 13 tot en met 15

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

Poule F, om de plaatsen 16 tot en met 18

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………

……………………………………………/………………………………………………… …………/..………
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Het clubkampioenschap

Op het club kampioenschap, dat op 24, 25 en 26 augustus wordt
gehouden strijden 10 leden van onze vereniging om hoogste eer.
Zoals is vast gelegd in de bestuursvergadering, zijn dat de
kampioenen van de eerste periode per clubavond en de kampioenen
van de tweede periode plus de huidige clubkampioen, die in de
gelegenheid wordt gesteld om zijn titel te verdedigen.
De nummers twee van elke periode moeten onderling via een
barrage uit maken, wie er alsnog aan dit rijtje wordt toegevoegd en
zijn clubavond mag vertegenwoordigen.
Nu de eerste periode is afgerond, zijn de eerste spelers bekend, nl.

De huidige kampioen, Siem Mol (geplaatst)

Dinsdagavond, 1. Ron de Ruijter (geplaatst)
2. Banc Koelman (barrage)

Woensdag avond 1. Cock van Hooff (geplaatst)
2. Martin Guldemond (barrage)

Donderdag avond 1. Leon Wezepoel (geplaatst)
2. Wim van Tunen (barrage)
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Allerlei

Sinterklaas
Op 2 december 2006 vierden we Sinterklaasfeest. De kleinzoon van
Jan keus was een prachtige piet en de moeder van Patrick Verduin,
Erika, had voor ons allemaal een leuke persoonlijke rijm gemaakt.
Er was voor een ieder chocoladeletter en een speculaaspop. Op de
biljarts werden spelletjes gespeeld maar al gauw werd er weer
fanatiek gebiljart.
Bedankt aan iedereen die z’n steentje heeft bijgedraaid.

Kerst
Monica bedacht voor de vrijdagavond na de kerst op 29 december
het eerste Abrikoostoernooi bij de Magneet. Wat was de bedoeling?
Iedere speler kreeg een telstrook mee met een aantal te maken libre
stoten, over rood en bandstoters. (Voordat je ging stoten, moest je
zeggen hoe de carambole zou worden gemaakt) .Maakte je de
carambole dan werd er een vakje bij de spelsoort aangekruist tot dat
alle vakjes vol waren.
Het was leerzaam en er werd goed gespeeld en Monica had een
verliezerpoule en een winnaarpoule gemaakt en de beste verliezer
deed nog steeds mee.
De finale tussen Paul Wezenpoel en Patrick Lenaers werd voor de
spanning zelfs iets later op tafel 1 opgezet. Patrick ging er met de
wisselbokaal vandoor (beschikbaar gesteld door Joop Roelands).
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Jan Keus bedankt!
Jan heeft via, via te kennen gegeven niet meer op de jeugdclub acte
de presente te geven. Hij was weer tijdelijk terug gekomen en al
gauw was Jan niet meer weg te denken van de vrijdagavond.
Hij kwam vroeg om de tafels te borstelen en te stofzuigen, zorgde
weer voor menige grap en grol en bovenal trainde hij menigeen naar
een hoger niveau.
Jan bedankt voor alles en we zien je graag nog eens
als toeschouwer en supporter terug bij de jeugd!

Deze
eindstand
hadden we

nog tegoed.

Finale libre 4e klasse
Yoni nam op 16 en 17 december 2006 deel aan de regionale finale
libre 4e klasse bij “De Liefhebber te Warmenhuizen en kwam helaas
niet op punten en haar moyenne bedroeg 1,25.

B teams
Het team van Patrick Verduin, Patrick Lenaers en Rick Sinkeldam
(Jeffrey en Yoni zijn reserve) heeft op 11 februari 2007 in
Woubrugge tegen BV Jacobswoude gelijk gespeeld.
Agenda.

Regiofinale 5e Klasse Jeugd 2006-2007
11 en 12 november 2006

Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy

Nick Jong 7 12 279 170 1,64 11 2,22

Joris Haring 7 12 270 199 1,35 12 1,53

Patrick Verduin 7 8 256 221 1,15 7 1,53

Kevin Manshanden 7 8 235 212 1,1 11 1,42

Jeffrey Lenaers 7 5 261 211 1,23 11 1,66

Robbert Fielemon 7 4 206 227 0,9 7 1,02

Dave Zaat 7 4 199 232 0,85 8 1,29

Dirk-Jan Mosch 7 3 251 244 1,02 6 1,08
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 Op 23 en 25 maart 2007 de districtsfinale en voorwedstrijden
libre 7e klasse bij OBIS met deelname van Boyd, Jochem,
Obi, Taylor en Rick den Dunnen;

 dinsdagmiddag 3 april 2007: De klas van Jeffrey Lenaers
maakt kennis met de biljartsport bij OBIS;

 29 april 2007 regionale finale B-teams bij OBIS;
 De clubfinale wordt gespeeld op 19 en 20 mei 2007;
 Talentendag (nog geen datum bekend);
 Jeugdclinic en nationale beker teams driebanden-wedstrijden

(nog geen datum bekend).

Trainingen
De regionale trainingen van Piet Liefting zijn vanwege zijn
gezondheid overgenomen door 57/2 speler Jan Vlieger. Jan is
bekend als teamspeler van Kitseroo, vaste deelnemer van diverse
toernooien waaronder Oase bij OBIS en om z’n Amsterdamse
humor. Zo ging hij als deelnemer aan een nationale finale libre
topklasse op een soort tribune naast z’n supporter zitten en z’n
tegenstander ging bij de serie American om de zoveel punten z’n
krijtje verplaatsen naar de volgende diamond om vervolgens z’n keu
glad te maken en z;n handen te wassen in een nabij de tafel
neergezette wasbak.
Dit bracht Jan , die zich dood zat te ergeren tot de opmerking
“Straks als ie bij de honderd is gaat ie douchen !!”

Jan gaat Wesley de Wildt en Jeffrey Lenaers les geven gedurende
een aantal sessies van 1 ½ uur op diverse zaterdagochtenden bij
OBIS van 9.30 – 12.30 uur.
De eerste lessen zijn al geweest. Succes verder mannen!

De heer van Tappel
Op vrijdagavond 16 februari 2007 bezocht de heer van Tappel onze
lokaliteit. Hij is biljartinstructeur en gaf les aan de jeugdleden van
de toenmalige jeugdclub van BVK Krommenie. De moeder van
Patrick Verduin sprak tijdens een waterpolowedstrijd een ex-collega
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van hem en zo is het balletje gaan rollen. De heer van Tappel toonde
zich aan het eind van de avond bereid om een trainingsprogramma
en schema op te stellen voor onze jeugd. Na een vakantie komt de
heer van Tappel eind maart ons team van vrijwilligers versterken
met zijn ervaring in het trainen van jeugdbiljarters.

Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen

Ik ben Boyd van der Meij, ik ben 8 jaar
oud ik zit op de Burchtweit in groep 5
Ik zit op voetbal bij Odin ‘59 in de F1.
Ik ben op biljarten gegaan omdat ik het
leuk vindt, en omdat ik later van mijn
vader wil winnen.
Sinds januari speel ik op de vrijdag
avond bij de jeugd,waar ik het erg
gezellig vind.
Ik moet nu 16 caramboles maken, maar

ik hoop dat ik er gauw meer moet maken door goed te trainen.

Groetjes Boyd.

Voorwedstrijden om het
Regionaal kampioenschap libre 2e klas jeugd

Deelnemers:
Robin Bastiaan B.V. BVK Purmerend
Mike Joosse B.V. Heerhugowaard Heerhugowaard
Ivo Opstal B.V. BCO Lisse
Wesley de Wild B.V. De Magneet Heemskerk
Jim van de Zalm B.V.’t Groene Hart De Lier

Deze voorwedstrijden zijn een ware happening geworden. Het
bezoek van vele sportliefhebbers heeft geleid tot goede resultaten.
Van de 5 deelnemers kwamen er 3 Promoties tot stand.
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Enig opzien was het feit, dat er 3 series gemaakt werden van boven
de 30 caramboles en de partijmoyennes van respectievelijk, 8.33,
7.69 en 5.88, ook de moeite waard zijn.
Uitblinker was Mike Joosse die de volle wist te pakken met 10
matchpunten, maar ook Robin Bastiaan kwam tot een mooi
resultaat, met het hoogste totaalgemiddelde van 5.15.
De net 12 jaar geworden Jim v.d. Zalm kwam met een algemmen
gemiddelde van 4.29 ook uitstekend voor de dag en verkiest er voor
om deel te nemen aan de voorwedstrijden 1e klasse.
Tot slot onze magneter Wesley, Hij wint 4 partijen, komt tot 3.65
ruim boven de grens en heeft een goede kans om mee te mogen
doen in de Regiofinale.
Wesley, Je hebt het uitstekend gedaan, proficiat en veel succes.

Jaap Bregman
Eind uitslag

Prt pnt car brt moy hs. P. moy
Mike Joosse 8 10 570 113 5.04 26 8.33
Jim v.d. Zalm 8 8 571 133 4.29 34 5.88
Wesley de Wild 8 8 537 147 3.65 34 5.88
Robin Bastiaan 8 4 479 93 5.15 44 6.69
Ivo Opstal 8 0 463 156 2.96 19 0.00
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Regionale finale libre 2e klasse 3 en 4 februari 2007
te Woubrugge

Wesley speelde dit weekend met 5 jeugdleden (1 was er niet op
komen dagen) om de regionale titel libre 2e klasse te Woubruggge
(vlakbij Alphen a/d Rijn).

Wesley speelde de eerste dag goed, stond boven aan met een
gemiddelde van ruim 4. Hij verknalde het voor zich zelf door
zaterdagnacht veel te laat naar bed te gaan en zodoende de partijen
op zondag niet uitgerust te spelen. En daar kreeg ie achteraf veel
spijt van.

Ik kwam tijdens zijn laatste vierde partij met Rick binnen en Wesley
had het moeilijk. Ook vader Jan zat zich te verbijten. Wesley kon
geen vuist maken en moest zijn meerdere bekennen in Kevin Decker
die ten koste van Wesley als 2e man door zou gaan naar de nationale
finale.
Kampioen werd Sam van Etten van Horna, een jong talent die nog
veel van zich zal laten horen.

Wesley is overigens wel reservespeler en hij
is weer een (goed verzorgde) finale-ervaring rijker. Ik hoop voor
hem dat hij ook nog eens door kan naar een nationale finale. Nu
eerst een aantal keren extra training van Jan Vlieger!

Eindstand:
Pos Naam Pnt Car Brt Moy P.moy HS

1 Sam van Etten 6 386 84 4,59 7,14 31

2 Kevin de Decker 5 359 97 3,70 7,14 42

3 Wesley de Wildt 4 318 94 3,38 5,55 30

4 Daan Jordens 4 313 106 2,95 5,00 17

5 Jordie Stolk 1 344 117 2,94 3,22 20
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Mijn naam is Jochem Witkamp en ik zit op het Kennemer College
in Heemskerk in de 2e klas.

Ik ben nu 14 jaar. Tijdens mijn vakantie had ik
al een paar keer biljart gespeeld, dus het leek
me wel leuk om lid te worden van de biljart
vereniging OBIS- De Magneet. Ik heb al veel
geleerd en ik vind het heel erg leuk.
Andere hobby's zijn computeren, badminton
en film kijken.

Groeten Jochem Witkamp

Stand De Magneet 03-03-2007

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

1 Sinkeldam, R 11 23 314 248 1,26 15 2,58 122,92

2 Marrelo van, T 8 16 118 208 0,56 5 0,93 113,46

3 Duivenvoorde van, Y 8 16 255 189 1,34 12 1,71 111,50

4 Meij van de, B 9 16 122 237 0,51 6 1,06 97,13

5 Dunnen den, R 9 16 197 166 1,18 7 1,92 118,67

6 Wildt de, W 9 12 590 211 2,79 25 4,05 103,18

7 Berg, O 6 11 110 153 0,71 4 1,83 99,86

8 Verduin, P 8 10 233 186 1,25 12 2,12 109,88

9 Lenaers, P 9 9 195 250 0,78 6 1,21 84,78

10 Lenaers, J 10 9 300 217 1,38 12 2,21 98,75

11 Mans, L 3 7 73 56 1,30 6 1,47 141,69

12 Wezepoel, P 9 7 148 235 0,62 6 1,00 82,21

13 Kranendonk, M 4 4 81 125 0,64 6 0,70 87,56

14 Wezepoel, T 4 3 64 62 1,03 10 2,38 99,90

15 Witkamp, J 5 2 56 173 0,32 3 0,32 71,93
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17 en 18 februari 2007 het Jaap Bleekertoernooi bij
Horna in Hoorn

Op zaterdagochtend vertrokken we tussen 8.45 – 9.00 uur naar
Hoorn. Linda Mans werd door haar vader naar Hoorn gebracht en
die nam ook Yoni en Myriam mee.
Jan Hans, de vader van Obi Berg, reed zaterdag mijn persoontje,
Rick en Jochem naar Hoorn. Ab en Monica namen naast Patrick en
Jeffrey ook Taylor mee.

We waren er mooi op tijd en troffen we Patrick Verduin met z’n
ouders aan die vanuit Akersloot waren vertrokken. Onder het genot
van een bakkie en een mini-mars wachten we rustig af wat de dag
ons zou brengen. Mevrouw Thea de Weerd, voor de zoveelste keer
een uitstekende wedstrijdleidster, nam even na tienen het woord en
vertelde hoe de poule-indeling was (aan de hand van de opgegeven
moyennes) en dat de winnaar de telstrook moest inleveren en de
volgende partij moest meenemen .
Ome Willem liep rond om alles een beetje in de gaten te houden. De
man is al een tijdje bejaard maar is niet weg te denken bij Horna. Ik
vond het wel jammer dat de scoreborden pas tijdens de finale
werden aangezet.

Dit jaar waren er minder spelers dan vorig jaar maar het was er niet
minder gezellig om!

Alle deelnemers hadden een aantal bonnen gekregen (ook zondag
werden er weer bonnen uitgedeeld) voor een aantal frisdrankjes en
een broodje of tosti(zondag uitverkocht). Broodjes bal , kroket en
bal vonden ook gretig aftrek.

De Magneters moesten eerst tegen elkaar en zo gebeurde het dat
Rick zijn partijen tegen Patrick Verduin en Jeffrey in remise
eindigde.
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De groepsfoto (Linda ontbreekt op de foto)

Obi Berg is één van de nieuwelingen die mee ging en zag en bijna
overwon. Z’n vader genoot ook van zijn spel maar wat dacht je
dan?? Obi speelt rustig, heeft een mooie houding en kijkt eerst even
goed hoe de ballen liggen en legt dan aan met een goede afstoot.
Knap dat hij door wist te breken tot de kruisfinale. Hij werd
verhoogd van 18 naar 20 caramboles en die 2 punten nekte hem

tegen de latere
kampioen, Jordi
Beers.
Obi, je kan
terugkijken op
een prima
biljartweekend.

Obi maakte zijn
debuut op een
toernooi en met
succes!
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Taylor is sinds kort lid van De Magneet en maakte zijn opgegeven
moyenne van 0,60 meer dan waar.
Ook Taylor plaatste zich voor de kruisfinale en met supporters om
zich heen, zijn vader met een paar vrienden, werd in het heetst van
de strijd door Taylor een ogenschijnlijke makkelijke bal gemist en

ging z’n
tegenstander er met
de winst vandoor.
Taylor nam z’n
verlies sportief op
mag zijn kunsten
opnieuw ten toon
spreiden tijdens de
volgende
districtsfinale/voor
wed-strijden op 23
en 25 maart 2007
(libre 7e klasse).

Komt allen!!!!!
Taylor zeer geconcentreerd aan tafel

Linda wilde om begrijpelijke reden niet op de groepsfoto (ze had
netelroos in haar gezicht) maar in actie moest er toch even worden
gekiekt. Op haar eindresultaat mag ze best trots zijn !
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Linda is altijd goed voor een flink aantal winstpunten

Patrick Lenaers kan soms zo onstuimig doen, dan kun je hem
coachen wat je wilt maar hij is even niet voor reden vatbaar.
Gelukkig blijft ie niet meer zitten nukken al zijn die harde gehaaste
afstoten niksvoor Patrick want hij kan hele mooie (3)bandstoters

maken en het
pikeren en
masseren gaat ook
steeds beter. Nou
dat heeft hij dit
weekend dus ook
laten zien!

Patrick hier in een
karakteristieke houding

Myriam had het af en toe moeilijk met tegenstanders die hard stoten.
Ze heeft toch haar gemiddelde gehaald!

Myriam haalde een
alg.moyenne van 0,63
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Ook Jochem deed voor het eerst mee en zijn leus was:
“Ik speel voor de lol.” En wij hadden ook lol want Jochem liet soms
vermakelijke dingen zien.

Mooie miszwiepers, een
stuiterende bal en een partij
van 23 beurten met maar 1
punt gemaakt en laat dat nou
ook de aquitstoot zijn! Al
maakte hij het de volgende
partij wel dubbel zo goed
met een serie van 7! Jochem
fijn dat je genoten hebt en op
naar de voorwedstrijden libre
7e klasse.

Jochem maakte een serie van 7 en
speelde vooral voor de lol

Yoni speelt heel solide haar spelletje maar was terecht niet helemaal
tevreden over de uitslagen. Ze heeft wel nog een partijgemiddelde
van bijna 2 gespeeld
maar haar algemeen
gemiddelde bleef
achter. “We hebben
2 dagen veel
gebiljart, geteld,
geschreven,
gewacht en
gelachen te hebben
begon de finale

Yoni solide aan stoot
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Jeffrey speelde rond kwart voor 2 z’n beste partij in 13 beurten 40
caramboles (moy.3,08).
Hij had gezien dat z’n trainer Jan Vlieger, speciaal naar Hoorn
gekomen om Jeffrey in actie te zien, stond te kijken naar z’n spel.
Jan waande zich in het programma Poets want Jeffrey maakte weer
de mooiste ballen en finishte snel in tegenstelling tot z’n prestaties
op de clubavond. Jammer dat ie dit weekend maar 2 partijtjes z’n

kunnen etaleerde of
had ie na een
avondje bioscoop
met een paar mooie
meiden z’n
gedachten even niet
bij biljarten
zondag??

Jeffrey was met een
ingetrokken wang op z’n

best!

Patrick Verduin kreeg niet de juiste vorm te pakken.
Zaterdagavond kon ie zich nog afreageren in het zwembad met
waterpolo (Patrick
is keeper). Maar
ook de zondag
bracht niet het
gewenste
resultaat. De
ontmoeting tegen
Jeffrey liep zelfs
in meer dan 30
beurten uit.

Patrick deed uiteraard
wel erg zijn best

Rick bij de beste 8!!
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Rick kijkt altijd weer uit naar dit toernooi. Hij komt altijd veel
bekenden tegen . Rick presteerde het om in de voorronde een partij
in 10 beurten uit te maken en daarmee een gemiddelde te scoren van
3,25!
Rick wist zijn kwartfinale partij te winnen.En dan begint de halve
finale voor een plek bij de nummers 1 t/m 4 of bij verlies 5 t/m 8.
De scoreborden worden aangezet, er zijn minder tafels bezet, het

rumoer is minder
en de spanning en
aandacht stijgt ten
top. Rick mistte
misschien de
mental coaching
van Jan Hans
Berg want het liep
door de spanning
even minder. Rick
aan je vechtlust
ontbrak het in
ieder geval niet. Je
bent toch mooi in
de prijzen
gevallen met die
7e plek!
Gefeliciteerd!

Rick ontvangt zijn welverdiende prijs

De kampioen van het toernooi werd dus uiteindelijk Jordi Beers die
luid werd aangemoedigd door zijn medespelers.van Horna en
aanhang.
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Poule-resultaten van onze 10(!) deelnemende Magneters:

gesp. pnt. car. brt. moy. hs

Poule A

Obi Berg 8 13 142 179 0,79 5 kruisfinalist

Taylor van Marrelo 8 11 115 140 0,82 4 kruisfinalist

Linda Mans 8 8 157 183 0,86 9

Patrick Lenaers 8 6 135 194 0,70 4

Myriam Kranendonk 8 4 129 204 0,63 5

Jochem Witkamp 8 2 60 176 0,34 2

Poule B

Rick Sinkeldam 6 10 192 140 1,37 9
bij de beste
8

Yoni van Duinvenvoorde 6 6 176 152 1,15 10

Jeffrey Lenaers 6 5 182 148 1,22 16

Patrick Verduin 6 3 141 135 1,04 10
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KOPIJ KUNT U INLEVEREN TOT: 25 mei 2007
EN WEL OP DE VOLGENDE WIJZE:

*IN DE GELE KOPIJBAK IN DE HAL VAN ONS CLUBGEBOUW.
*OF: MAILEN: sjjorritsma@hetnet.nl
*OF: PER DISKETTE OF CD-ROM (IN DE GELE KOPIJBAK)
*OF: PERSOONLIJK OVERHANDIGEN.
*OF NAAR: S.J. JORRITSMA

DENDERSTRAAT 17
1966 TD HEEMSKERK
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BILJARTREGLEMENT.

Bij de nieuwe bepalingen van het internationaal
biljartreglement, is het den scheidsrechter verboden den
speler te vertellen met welken bal hij spelen moet. Eén van
de witte ballen krijgt nu n.l. twee zwarte punten.
Letterlijk allemaal “ballast”.

IJmuider Courant, 28 September 1936.

SPORT – BABBELS.

Een gat in het laken.

Wanneer je voor het eerst van je leven een queue ter hand
neemt en je op het groene laken waagt, om een carambole
te fabrieken, krijg je altijd den vriende- lijken raad te
hooren: “Stoot geen gat in ’t laken !”
Immers van beginnelingen is zoo iets te verwachten. Heb je het dan later na
ernstige training tot een serie van drie gebracht en mag je dan op jouw beurt
iemand inwijden, dan maan je ook hem weer: “Stoor geen gat in ’t laken !”
Krijg je in je verdere biljartleven in de gaten, wanneer je den bal dik of dun, links
of rechts met of zonder effect moet raken, dan krijg je lak aan ’t laken en denkt
niet meer aan de mogelijkheid, om daar een gat in te boren. Zoo zal het ook wel
zijn met onze grootmeesters van het groene laken. Menschen als Dommering, Van
Vliet, Sweering, De Leeuw, die om ’t Nederlandsch kampioenschap hebben
gestreden, zullen zich ook niet druk gemaakt hebben om het laken, totdat
Sweering er, na een trekballetje, een gat in stootte ! Bij dergelijke wedstrijden is
dit al een heel groote bijzonderheid.
’t Merkwaardige van het geval is wel, dat Sweering voor hij stootte, gedacht zal
hebben: “Daar zie ik geen gat in !”
Er is vlug een pleistertje over de wonde geplakt. Immers: Praatjes vullen geen
gaatjes !

IJmuider Courant, 23 Januari 1939
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SPORTSPEECHJES

Eén dezer dagen heeft, blijkens de Engelsche bladen, de club van Engelsche
sportlui elf Engelsche sportsmen te gast gehad en allemaal hebben ze een korte
speech moeten houden, om te bedanken, nadat ze waren voorgesteld. Daar ze
alle elf binnen acht minuten uitgepraat waren, ligt het voor de hand, dat deze
sportspeechjes kort maar krachtig geweest moeten zijn.

En bij ons ?

Zouden onze sportsmen het er beter afbrengen ?

Hoe gaat het bij de biljarters ?

Biljarters: “ We hebben hem weer fijn geraakt en al gaan velen met horten en
stooten door het leven, wij houden het bij het laatste. We danken U voor de
gewonnen prijzen !”

Dagblad voor IJmuiden, 23 November 1936

Archivaris : HENK PALM.
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Contributie per 1 januari 2007

Obis senioren € 95,00
Obis senioren en Obis
recreant € 95,00 € 23,75 Totaal € 118,75

Obis recreant € 47,50

N.S.L. en Obis recreant € 47,50 € 23,75 Totaal € 71,25

Obis recreant zonder vaste speelmiddag € 47,50

N.S.L. die uitkomt in een team € 47,50 € 17,00 Totaal € 64,50

N.S.L. € 47,50

Magneet junior € 47,50
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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. 12.00 u – 17.30 u
Recreatiebiljarten
(4 tafels beschikbaar)

Maandagav. Vanaf 19.00 u
Voorwedstrijden /
kaderteams
(4 tafels beschikbaar)

Dinsdagmid. 12,00 u – 17.30 u 4 tafels vrij biljarten.

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)

Vrijdagmid. 12.00 u – 17.30 u
Recreatieteams (sept. t/m
april)
(4 tafels beschikbaar)

Vrijdagav. 18.30 u – 22.30 u
Clubavond “de Magneet”
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagocht.
Vrij biljarten
(4 tafels beschikbaar)

Zaterdagmid.
Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaaar)

Zondagocht.-
Middag

Vrij biljarten *
(4 tafels beschikbaar)


