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Inleiding  
 

Ook al genieten we nog steeds na van 
Sint & (Zwarte) Piet… 
Vergeten doen we ze zeker niet… 
 
Door het extra benaderen van de verenigingssecretarissen 

lijkt het doorzenden van deze Nieuwsbrieven 
naar overige leden van de OBF nu op gang te 
gaan komen. 
 
Immers: deze informatie is bestemd voor en 
gericht op alle ca 250 leden uitkomend voor 
de 49 teams (libre en driebanden)? 

 
Maandelijks besteden we o.a. extra aandacht aan een enkel 
onderwerp.  
Uitgave 1 stond stil bij de OBF-competitievergadering van 
22 augustus 2019; uitgave 2 bij www.biljartpoint.nl waar 
daags na de gespeelde wedstrijden alle informatie op te vin-
den is en in uitgave 3 kreeg de Cijferpagina aldaar extra aan-
dacht en het 80-jarig bestaan van Camping De Eekhoorn. 
 
Verderop in deze uitgave 4 staan we o.a. stil bij Seyfi en 
Rabiye van Biljartcentrum ’t Hartje van Oosterhout.  
Daarna willen we de biljartende dames binnen de OBF voor 
’t voetlicht brengen en vervolgens het wel en wee in Hotel-
Café-Restaurant ’t Zonneke, alsook de mannen van ‘t Haasje 

Nieuwtjes van de 
OBF 

 
 

| Uitgave 4 
9 december 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 februari 

1945, als de 
overkoepelende 
organisatie van 
biljartend Oos-

terhout. 
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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Tevens noemen we op verzoek van het 
Bestuur enkele items om het biljar-
ten nóg plezieriger te kunnen bele-
ven, dan we het nu al doen.  
 
WANT VOOR ONS PLEZIER BIL-
JARTEN WE, NIETWAAR? 
 
Zodra gereed en goedgekeurd namens de OBF wordt de 
Nieuwsbrief verzonden naar de verenigingssecretarissen (ter 
doorzending aan hun leden) en gepubliceerd op de OBF-
website https://www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl.  

 
Ontvangen reacties  

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

Geef op wat je wilt weten en we zoeken het 
antwoord! 

2. Zodra ondergetekende voor het 
eind van elke maand belangwek-

kende tekst (liefst met een foto) 
aangeleverd krijgt (van leden en/of Team-

leiders en/of Bestuur), kan deze wellicht in 
de Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

  

Als de consumpties 
tijdig en correct wor-
den afgeleverd, ver-

dient dat respect. 
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De Cijferpagina t/m 1 december 2019 
geeft als aan:  

• 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 leiders:  

• Driebanden D1: Leider:  Theo Keulemans  100 % 

• Driebanden D2: Leider: Joop Scheepers 100 % 

• Libre L1: Leider:  Edwin Harthoorn  98,4 % 

• Libre L2: Leider: Abdon Wouters 100 % 

En de dit seizoen t/m 1 december 2019: 

• D1 DSMK 1 en NGD 1   elk 2x! 

• D2 Ridderhof 2 & Sluisje 3  elk 1x 

• L1 DSMK 2 en Entree   elk 2x 

• L2 Eekhoorn & NGD (Dames) elk 1x 



 

Pagina 4 van 10   Bram Speijer 
 

’t Hartje van Oosterhout nagenoeg volgeboekt! 

In ’t Hartje van Oosterhout (Braak 31) is het vaak een drukte van 
jewelste. Bijna alle 10 biljarttafels worden dagelijks, zowel ’s-
middags als ’s-avonds, nagenoeg ten volle benut. Reden waarom 
Bram Speijer eens ging praten met eigenaar Seyfi Sarikcioglu. 
 
Seyfi licht desgevraagd toe: “Sinds 2007 
was het 4 jaren lang een Poolcafé, totdat in 
2011 het competitiebiljarten in de Buurt-
huizen werd verboden. Alle 10 biljartvere-
nigingen (behalve BV De Klip uit Dorst, 
waar het verbod niet voor gold) behorend 
tot de Senioren-Biljart-Kring Oosterhout, 
zochten een onderkomen elders buiten de 
Buurthuizen, waardoor wij (door over-
name van biljarttafels en -benodigdheden) 
het Poolcafé konden transformeren tot een heus Biljartcentrum”. 

 
De verschillende 2,30 meter tafels uit de wijkhuizen 

zijn in 2014 in 1 keer door Seyfi vervangen door 8 
nieuwe tafels van Verhoeven; vond er een uitbrei-
ding (met kleedruimte) voor de 2 matchtafels plaats, 
terwijl in 2015 een personenlift werd aangebracht, 

om de bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.  
 

Eveneens vanaf 2011 bleek ook de verenigingen spelend onder 
de Oosterhoutse Biljart Federatie (OBF), door diverse sluitingen 
van andere biljartlokaties, behoefte te hebben aan meerdere bil-
jarts voor de avonddriebandcompetitie.  
 
In ’t Hartje spelen nu de volgende 18 OBF-teams, zowel ’s-
avonds als op middagen: 
• BV Arena-Linberg Vakantiegevoel (2 teams 3B) 
• DSMK     (1 team 3B + 2 teams L) 
• BV Entree    (1 team L) 
• BV ’t Hartje    (3 teams 3B + 5 teams L) 
• BV ’t Hartje van Oosterhout (1 team 3B) 
• BV ’t Sluisje   (3 teams 3B) 

 

Als je tegenstander 
je er tijdig op wijst, 
dat jij de verkeerde 
bal wilt spelen, ver-
dient dat respect! 
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Seyfi: “Eigenlijk heeft de komst van de SBK-verenigingen de 
deuren hier geopend voor de OBF-verenigingen”. 
 
Op de 8 kleine tafels speelt de OBF (Driebanden en Libre) en de 
SBK (Libre, Bandstoten en soms Driebanden). Verder wordt er 
o.a. de Competitie Hart van Brabant (Driebanden en Libre) incl. 
Tilburg e.o. gespeeld.  
Ook nodigt Seyfi de verenigingen en Federatie uit om OBF-toer-
nooien/PK’s/etc. meer in ’t Hartje te organiseren. 
 
Trots is de lokatiebeheerder op “zijn” Eredivisieteam ‘t Hartje 
van Oosterhout, hetwelk thans hoog staat in de landelijke com-
petitie en 1x per 14 dagen “thuis” op zondagen te bewonderen 
is. Zonder schroom noemt hij hen “De Parels van ’t Hartje”.  

Verder wordt er nog de KNBB 1e en 3e divisie 
driebanden gespeeld en speelt BV Bureau Balans 
er haar thuiswedstrijden op de grote tafel. 
 
Seyfi (59 jaar) verwacht over 5 jaren zijn werk te 
beëindigen en ’t Hartje over te doen aan zijn hui-
dige souschef Rabiye.  
Zijn zoons runnen “'t Hartje Pizza's en Pasta’s” op 
de begaande grond. 
 
Hoe ziet Seyfi ’t Hartje van Oosterhout in de na-
bije toekomst? “Binnenkort komen de zonnepa-
nelen op het dak, zodat er op energiekosten kan 
worden bespaard. De tafels staan nu op “lowpo-

wer”, ook omdat de nieuwe synthetische biljartlakens niet ver-
warmd hoeven te worden.”, aldus Seyfi.  
Verder zal door overheidsmaatregelen in de rookruimte niet 
meer mogen worden gerookt vanaf 1 april 2020 en ook hebben 
bewoners “hun” parkeerplekken voor “hun” appartementsdeu-
ren opgeëist, zodat onze bezoekers op het grotere terrein aan De 
Braak (1e links) moeten parkeren (max € 3 per dag). 
 
Eigenlijk is het bestaan van Biljartcentrum ’t Hartje van Ooster-
hout te danken aan alle bezoekers, zowel biljarters (overdag aan-
gepaste consumptietarieven), biljartliefhebbers als barbezoe-
kers. “Als allen elkaars aanwezigheid respecteren, kan pro-
bleemloos aan de omzetverwachting worden voldaan”, aldus 
Seyfi.  
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WIJ zijn hier voor al onze bezoekers en (inclusief de bediening) 
doen we ons best het eenieder naar de zin te maken.  
 
“Bij klachten: zegt het ons; bij tevredenheid: zegt het anderen”, 
besluit Seyfi dit interview. 
 
22-11-19 
Bram Speijer 

 

Van het Bestuur: 
  
De Secretaris laat weten: 
 
De website voor de leden en buitenstaanders wordt 
steeds completer. Nadat het gastenboek is geïmplementeerd onder 
tabblad nieuws (waar nog niemand op gereageerd heeft) zijn inmid-
dels de onderstaande uitbreidingen doorgevoerd: 

• Home/Info verenigingen/Links sponsoren en biljart gelegenhe-
den 

• De Interessante websites.  

• Links naar de O.B.F. en BiljartPoint per spelsoort en poule met 
de Beker poule-indeling en natuurlijk de biljartverenigingen in 
de omgeving en de K.N.B.B. 

• Biljartwebsites Bommeltje en De Ballen 

Het zal fijn zijn als de leden hiervan ook op de hoogte worden ge-
bracht. 

Veel leesplezier! 

PS. als er vragen of opmerkingen zijn over de website, hoort Mike, 
de Federatie-secretaris, het graag. Zijn motto: “Samen kunnen we 
het mooier maken!” 

Als een biljarter zelf al 
een door hem gemaakte 
touché aangeeft, zonder 
dat de arbiter het zag, 
verdient hij respect! 
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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. De laatste voorrondes zijn gespeeld 
op donderdag 7 november en maandag en dinsdag 2 en 3 
december 2019.  

a. De volgende poulewinnaars hebben zich voor het 
vervolg geplaatst: 

i. Poule A:  ’t Zonneke 3 
ii. Poule B: Arena-Linberg Vakantiegevoel 

iii. Poule C: ’t Sluisje 2 
iv. Poule D: ’t Zonneke 2 
v. Poule E: Molenzicht 3 

vi. Poule F: ’t Hartje 
vii. Poule G NGD 2 

b. Op maandag 10 februari 2020 wordt de kwartfinale 
driebanden gespeeld: 
‘t Zonneke 2 tegen Arena-Linberg Vakantiegevoel 
Molenzicht 1  tegen NGD 2 
‘t Sluisje 2  tegen ‘t Zonneke 3 
Molenzicht 3  tegen ‘t Hartje 

2. De Bekercompetitie Libre wordt gespeeld op “vrije vrij-
dagavonden” vanaf a.s. vrijdag 4 oktober 2019 in (4 poules 
van elk 4 teams) en vindt u onder: http://www.biljart-
point.nl/index.php?page=stand&poule=on&com-
pid=96&district=15 
De laatste voorrondes zijn gespeeld op donderdag 8 novem-
ber en de allerlaatsten worden gespeeld op 10 januari 2020.  

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

4. Op zaterdag 11-1-20 wordt Midden Brabant (alle PK-
kampioenen 2019) in Tilburg gespeeld tussen TBB, DBB 
en OBF.  

5. De PK-wedstrijden worden gespeeld van 17-05-20 t/m 13-
6-20, zowel Libre als Driebanden. De Secretarissen van de 
verenigingen hadden de kans om uiterlijk 7 december 
2019 belangstellende leden aan te melden.  
 

Als je tegenstander 
pas voor zijn beurt 
(i.p.v. jouw beurt) 

aan de arbiter aan-
geeft, dat hij een 
sanitaire stop wil, 
verdient dat res-

pect. 
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Alle aangesloten verenigingen worden nogmaals opgeroe-
pen bij toerbeurt de organisatie van zulke evenementen op 
zich te nemen, al dan niet tezamen met andere in hetzelfde 
lokaal spelende verenigingen. 

Toernooien en nieuws van OBF en -verenigingen: 

In ’t Zonneke is vanaf 21 augustus 2019 ook het jaarlijkse 
(32e) Open Driebandentoernooi van de BV ’t Zonneke 
gespeeld. Van organisator Gerard Snoeren ontvingen wij 
onderstaand bericht: 

Gerry de Bruijn wint bij ‘t Zonneke 

Gerry de Bruijn is de winnaar geworden van de 32ste 
editie van het open driebandentoernooi bij ’t Zonneke. 
Hij won de finale van Peter Damen, die in de halve finale 
verrassend de winnaar van vorig jaar Anjo Krijnen uit-
schakelde.    

De “Second life” werd 
gewonnen door John 
van Vugt, die na twee 
jaar achtereen in de fi-
nale om de ”Wetsteijn 
Bokaal”, een overwin-
ning aan zich voorbij zag 
gaan, nu wel een be-
geerde beker mee naar 
huis mocht nemen. 

 Bij de prijsuitreiking ver-
telde de voorzitter van de 
organiserende vereni-

ging, Arnoud Kastelijns, dat de winnaars de behaalde 
bekers in hun bezit mochten houden omdat, na 32 jaar, 
de organisatie heeft besloten om dit toernooi, met de 
huidige opzet niet meer zal organiseren. Men overweegt 
een nog betere opzet.  
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 De uitslag van het toernooi was. 

Wetsteijnbokaal; 

1. Gerry de Bruin 
2. Peter Damen 
3. Anjo Krijnen 
4. Martijn Bastiaansen 

Second Life; 

1. John van Vugt 
2. Martin Stoop 
3. 3.Ad Tellekamp 
4. Cor de Been. 

Dames toernooi N.G.D. in nieuwe stijl. 
 
Het biljarttoernooi, georganiseerd door de damesafde-
ling van biljart vereniging N.G.D., zal ook komende keer 
weer in januari worden gespeeld.  
De toernooiopzet blijft gelijk, alleen nu onder een nieuwe 
naam. 
 

Uit waardering voor de oprichtster van dit toer-
nooi, Cor van Delft-de Laat zal dit toernooi 
voortaan haar naam dragen.  
 
Er wordt gestart op Zondag 19 januari 2020, 
aanvang 10.30 uur, met de voorronden en Zon-
dag 26 januari is de finaledag, aanvang 12.00 
uur.   
Mocht U nog willen deelnemen: er zijn nog en-
kele vrije plaatsen. Het aanmelden kan via de 
dames van N.G.D. of per mail remi23@ziggo.nl  
Mevr. Sandra Renne tel. 06-23674486. Dit is 
mogelijk tot woensdag 18 dec. a.s., het inschrijf-

geld bedraagt € 5,00 per deelneemster.  
De wedstrijden worden op 3 tafels gespeeld, in ons 
thuislokaal Hotel-Café ’t Zonneke, Zandheuvel te Oos-
terhout.  
Wij hopen op Uw deelname. Met sportieve groeten 
N.G.D.- Dames.   

Als medespelers 
langs de kant, zich 
niet uiten na een 
twijfelachtige be-
slissing van de ar-
biter, verdient dat 

respect. 
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Met sportieve groet, mede namens het OBF-bestuur, U 
fijne Feestdagen en een 2020 toe te wensen, 

Bram Speijer 

📧   bram.speijer@casema.nl 

📲   tel. 0650 435 495 


