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Inleiding  
 

Nadat op de laatste OBF-competitievergadering van 22 au-
gustus 2019 o.a. gesproken is over ver-
nieuwing van de Nieuwsbrief-informa-
tie, is op onze website op 1 september de 
eerste “Nieuwtjes van de OBF Uitgave 
1” geplaatst, gevolgd door Uitgave 2 
voor Oktober 2019.  
Vandaag (op den 11e van den 11e !) is Nr. 
03 (November 2019) beschikbaar. 
 
Zodra gereed en goedgekeurd namens de OBF wordt de 
Nieuwsbrief gepubliceerd op de OBF-website 
https://www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl. De communica-
tie over De Nieuwbrief vanuit de Federatie, loopt derhalve 
vanaf de OBF-secretaris via de secretarissen van de ver-
enigingen naar hun leden. 
 
Verder wordt de verzendlijst van een bestaand mailsysteem 
voor geïnteresseerde aangemelde Nieuwsbrieflezers, ge-
schoond en benut voor toekomstige maandelijkse toezending 
aan deze belangstellenden. 
 
Bovendien is inmiddels uitvoerig vermeld, hoe men dage-
lijks alle team- en persoonlijke (voortgangs-) informatie van 
de sites via  www.BiljartPoint.nl kan inzien. 

Nieuwtjes van de 
OBF 

 
 

 | Uitgave 3 
11 november 2019 

Deze nieuwsbrief 
is bestemd voor 
de leden biljar-
tend bij vereni-

gingen uitko-
mend in de com-

petities van de 
Oosterhoutse 

Biljartfederatie 
“Het Centrum”, 

kort samengevat: 
de OBF. 

 

De OBF is opge-
richt in 1945 als 

de overkoepe-
lende organisatie 

van biljartend 
Oosterhout. 

In de Ooster-
houtse competi-

tie spelen 15 ver-
enigingen met 49 

teams in de dis-
ciplines Libre en 

Driebanden.  

Ook dames spe-

len actief mee.  
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Zo valt er o.a. te lezen op de Cijferpagina als stand per 4 no-
vember 2019: 

• Driebanden D1:  Leidend team:  NGD 2 

• Driebanden D2: Leidend team: Eekhoorn 1 

• Libre L1:  Leidend team: ’t Hartje 3 

• Libre L2:  Leidend team: Eekhoorn 

En als huidige Dreamteamleiders: 

• Driebanden D1: Leider:  Hans Mathon  100 % 

• Driebanden D2: Leider: Edgar Frijters 100 % 

• Libre L1: Leider:  Tinus Zijlmans  98,4 % 

• Libre L2: Leider: Anita Oprins 100 % 

En de “lovegames” dit seizoen t/m 4 november 2019: 

• D1 DSMK 1 en NGD 1  elk 2x! 

• D2 Ridderhof 2  1x 

• L1 5 teams    elk 1x 

• L2 Eekhoorn   1x 
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Ontvangen reacties 

1. Behoefte lijkt er te zijn om geïnformeerd te worden over 
de info, die op de sites van BiljartPoint is te halen.  

2. Zo is de website van de OBF https://www.oosterhoutsebil-
jartfederatie.nl/ inmiddels ruim 4600 keer bezocht in de 
laatste 9 dagen! 

3. Zodra ondergetekende voor het eind van elke maand be-
langwekkende tekst (liefst met een foto) aangeleverd krijgt 
(van leden en/of Teamleiders en/of Bestuur), kan deze 
wellicht in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

Uit het Bestuur: 
1. De OBF zocht nog een extra Algemeen Bestuurslid!  

Inmiddels is Robert Evers voorgedragen, waartegen geen 
bezwaren zijn binnen gekomen! Bestuur is hierdoor der-
halve “op sterkte” en gelijktijdig “verjongd”. 
Robert: Van hieruit: Veel Suc6! 🤞🤞🤞 

 
2. Samenstelling OBF-Bestuur: 

o Peter de Laat - Voorzitter 
o Gerard Snoeren - Competitieleider 
o Mike Matla - Secretaris 
o Penningmeester/Vicevoorzitter - Theo Keulemans 
o PK’s/Buiten Oosterhoutse betrekkingen - Robert 

Evers (Gerard Snoeren werkt Robert in). 

3 De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehou-
den op donderdag 18 juni 2020 in ’t Zonneke, terwijl de 
Competitie Vergadering op 13 augustus 2020 eveneens 
in ’t Zonneke zal worden gehouden. 

4 Er is een discussie over wat de libreballen en de drieban-
denballen zijn. Veel leden zien ballen zonder stip, als li-
breballen en ballen met stip als driebandenballen.  
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Het bestuur heeft de mening, dat de lokaalhouder, dan 
wel de thuisspelende vereniging, bepaalt welke ballen op 
het biljart worden gebruikt, ongeacht de te spelen spel-
soort. Het bestuur wil zich daar niet in mengen. 

5 Update dubbelspelen:  
a. Als een speler in de competitie dubbel moet spelen, 

kan dat in de 1e helft van de competitie 3x en in de 
2e competitiehelft 2x. 

b. Dit geldt voor beide competities vanaf het lopende 
seizoen. 

6 De door het Bestuur aan de verenigingen toegezonden leden-
lijsten graag vóór 7 december 2019 nazien en (eventueel ge-
corrigeerd) terugsturen. 

Verder Nieuws: 
 

1. De Bekercompetitie Driebanden wordt gespeeld op “vrije 
donderdag- of maandagavonden” en is gestart op Donder-
dag 3 oktober met de 1e ronde (9 poules): http://www.bil-
jartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=on&com-
pid=102&district=15  

a. De volgende rondes staan gepland voor donder-
dag 7 november 2019 en donderdag 2 december 
2019. 

2. De Bekercompetitie Libre wordt gespeeld op “vrije vrijdag-
avonden” vanaf a.s. vrijdag 4 oktober 2019 in (4 poules van 
elk 4 teams) en vindt u onder: http://www.biljartpoint.nl/in-
dex.php?page=stand&poule=on&compid=96&district=15 

3. Het 74e OBF Jubileumtoernooi 2020 wordt gespeeld van 4 
t/m 15 mei 2020 

4. Op zaterdag 11-1-20 wordt Midden Brabant (alle PK-kam-
pioenen 2019) in Tilburg gespeeld tussen TBB, DBB en 
OBF.  
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5. De PK-wedstrijden worden gespeeld van 17-05-20 t/m 13-
6-20, zowel Libre als Driebanden. De Secretarissen van de 
verenigingen hebben de kans om uiterlijk 7 december 
2019 belangstellende leden aan te melden. 

Toernooien en nieuws van OBF en -verenigin-
gen: 

• In ’t Zonneke worden vanaf 21 augustus 2019 ook de jaar-

lijkse (32e) Open Driebandentoernooi van de BV ’t Zon-

neke gespeeld. Het Finaleweekend valt op zaterdag 23 en 

zondag 24 november 2019. 

• OBF wenst wat meer steun van leden van verenigingen 

bij het organiseren, arbitreren en schrijven van de OBF-

toernooien, -PK’s, etc.… 

Het allerlaatste nieuws van dinsdag 5 november 

2019: 

De verbouwing van de Biljartruimte in De Eekhoorn schiet 

nu echt op.  

Jerry Hermans verwacht dat alle werkzaamheden eind 

deze/begin volgende maand achter de rug zijn… 
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Camping De Eekhoorn 80 jaar jong! 

 
 

Dit jaar bestaat Camping De Eekhoorn 80 jaar, reden 
waarom wij spraken met Jerry Hermans, mede-eige-
naar (samen met zijn vader Arie). 

Jerry is opge-
groeid met de keu 
in de wieg en 
woont zijn hele le-
ven aan de 
Seterseweg 4 in 
Oosterhout. Hij 
weet zich nog te herinneren, dat het huidige hoofdge-
bouw ook vroeger bewoond werd als woonhuis, annex 
café. De Camping heeft ca 225 staplaatsen. 

Door inkrimping van het aantal Biljartgelegenheden 
werd steeds meer aanspraak gemaakt op de biljarts 
van De Eekhoorn, die daardoor “uit het jasje groeide”. 
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”We moesten zowel biljarters, teams als toernooien 
kwijt, waardoor het kunnen inspelen op de groeiende 
vraag, uitbreiding noodzakelijk maakte”, aldus Jerry. 

Inmiddels is de uitbreiding in de laatste fase 
en staan er 4 Biljarts (2,30 meter) en 4 
Matchtafels (waarvan 2 op biljartlifts). Hier-
door wordt Biljart centrum De Eekhoorn ge-
schikt gemaakt voor ook grotere biljarttoer-
nooien, zonder dat verplaatsing van tafels 
nodig is. Rondom is plaats voor ruim 100 

biljarters en bezoekers. In De Eekhoorn spelen dit sei-
zoen wekelijks de teams van DKMtools, Eekhoorn 1 en 
2 (v/h Dorsvlegel), Molenzicht 1, 2 en 3 de drieband-
competities binnen de Oosterhoutse Biljartfederatie 
(OBF). Buitendien spelen er negen KNVB Divisieteams 
(nationale driebandencompetitie), waarvan 2 in de Buf-
falo League. Verder kan nu ook beter worden voldaan 
aan de vraag naar grotere toernooiruimte. 

Jerry Hermans: “Alhoewel de afronding van het uitbrei-
den van de zaal nog wel wat tijd en energie zal vergen, 
verwachten we in het 1e kwartaal 2020 gereed te zijn!”  

Namens OBF, Bram Speijer 
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Slot: 

Na de overgang naar wintertijd en de bevrijdingsfestiviteiten 
in Oosterhout e.o. afgelopen weken, kijkt de OBF al langere 
tijd uit naar haar 75-jarig bestaan in 2020!  

U hoort er nog van/over! 

Alle biljarters wensen wij vanaf hier een sportieve en succes-
volle maand november! 

Met sportieve groet, mede namens het OBF-bestuur, 

 

Bram Speijer 

 

📧   bram.speijer@casema.nl 
  

📲   tel. 0650 435 495 


