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’n Nieuw Jaar: 
Nieuwe uitdagingen!  

 
 

Na de oliebollen en appel-
flappen en veel vrije tijd 
(…) maken we ons weer op 
voor een extra mooi Biljartjaar 2020!  
 
We beginnen dit bijzondere jaar met de ontvangen kopij van 
Sjef van Delft:  
 

Beste OBF-leden,  
 
Allemaal de beste en sportieve wensen voor 2020!  
 
Graag willen we jullie mededelen, dat de OBF dit jaar 
75 jaar bestaat en dat we daar een bijzonder jaar van 
gaan maken met elkaar.  
 
• Allereerst doet het vreugde, dat er voor de PK’ s (van 

17 mei t/m 13 juni 2020) veel inschrijvingen zijn. 
Voor dit jaar hebben zich ongeveer 80 deelnemers 
aangemeld!  

• Ten 2e vragen we om massaal in te schrijven (uiter-
lijk 2e week maart) voor het Jubileumtoernooi 2020. 
Ook hier gaan we iets moois van maken van 4 t/m 15 
mei 2020.  

Nieuwtjes van de 
OBF 

 
 

Uitgave 5 
4 januari 2020 

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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• Ten 3e: Ook de Bekerfinales 2020 Libre en Drieban-
den gaan we tijdens het 75-jarig bestaan extra naar 
voren brengen.  

 
Last but not least gaan we Zaterdag 7 november 
2020 met alle leden en partners ons Jubileumjaar af-
sluiten met een daverend feest! 
Reserveer deze datum alvast in je agenda.  
 
Een heel 
mooi OBF-
jaar toege-
wenst.  

 
 
Namens 
het Jubileum comité́ 
OBF, 
  
Sjef van Delft  
 

In de komende maandelijkse Nieuwsbrieven zal U perio-
diek worden geïnformeerd over de voortgang en het nieuws 
inzake de Jubileum-activiteiten! 
 
Wat zal ons en jullie komende tijd bezighou-
den? 
 

1. De aanvang van de OBF-competitie (vanaf van-
daag),  

2. Midden Brabant: Alle PK-kampioenen 2019 spelen 
op zaterdag 11 januari 2020 in Tilburg. Op de OBF-
website kunt U de indelingen en locaties bezien. 
https://www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl/Competi-
tie-2019-2020/Midden-Brabant-2020/  

 



3 

Pagina 3 van 7 
 

 

3. Het nieuwe “Cor van Delft-
De Laat Libre-toernooi 
voor Dames”, dat wordt ge-
speeld in ’t Zonneke van 
zondag 19 t/m zondag 26 ja-
nuari 2020. Dit is zoals ge-
woonlijk een “open inschrij-
ving”.  
Na afloop zal een verslag 
met foto worden gepubliceerd in de volgende 
Nieuwsbrief. 

4. De kwartfinale Teams Driebanden Bekercompeti 
tie wordt gespeeld op 10 februari 2010 en  

5. De kwartfinalewedstrijden Teams Libre Beker-
competitie zijn te vinden op: http://www.biljart-
point.nl/index.php?page=stand&poule=on&com-
pid=96&district=15 

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

7. De PK-wedstrijden worden gespeeld van 17 mei 
2020 t/m 13 juni 2020, zowel Libre (3 klassen na 
voorrondes) als Driebanden (4 klassen + 1 Hoofd-
klasse na voorrondes).  
Vooraf dienen de voorrondes te zijn gespeeld, waar-
van de uitslagen uiterlijk 30 maart 2020 aan Robert 
Evers moeten zijn toegestuurd. 
Deelnemers aan de PK’s worden persoonlijk uitgeno-
digd. Derden kunnen ze volgen op de site van de 
OBF. 
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Hoe komen we aan kopij?!  
 

Het Bestuur en Uw schrijver ver-
zint het telkenmale en bedenkt, 
welke onderwerpen aanleiding 
geven tot nadere beschouwing. 
Desondanks zou het ons wat 
waard zijn als onze leden maan-
delijks via Mike, onze Secretaris, 
ideeën zouden aandragen… 
 
Door het extra benaderen van de 
verenigingssecretarissen lijkt het 

doorzenden van deze Nieuwsbrieven naar overige leden van 
de OBF nu op gang te zijn gekomen. 
 
Immers: deze informatie is bestemd voor en gericht op alle 
ca 300 leden uitkomend voor de 49 teams (libre en drieban-
den)?  

 
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 wel-
licht in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

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.  

 
WILT U RECHTSSTREEKS 

 
EN DIRECT DE NIEUWSBRIEF 

 
IN UW MAILBOX ONTVANGEN? 

 
Klik hier. 
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De Cijferpagina t/m 31 december 2019 geeft als 
aan:  

• Driebanden D1:  Leidend team:  NGD 2 

• Driebanden D2: Leidend team: Zonneke 3 

• Libre L1:  Leidend team: ’t Hartje 3 

• Libre L2:  Leidend team: Zonneke 3 

En als huidige leiders:  

• Driebanden D1: Leider:  Theo Keulemans  100 % 

• Driebanden D2: Leider: Joop Scheepers 97,5 % 

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

• Libre L2: Leider: Abdon Wouters 100 % 

En de dit seizoen t/m 1 december 2019: 

• D1 DSMK 1, NGD 1 en NGD 2  elk 2x! 

• D2 4 Teams    elk 1x 

• L1 DSMK 2 en Entree   elk 3x! 

• L2 6 Teams    elk 1x 
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Van het Bestuur: 
  
De Secretaris laat weten: 
 
Website OBF is/wordt deze week aangevuld met o.a. info over 
PK’s en andere belangwekkende zaken 
 
De Website OBF wordt weer wat meer bezocht: 
 

 
 
 
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!” 
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Tot slot: 
 
In Memoriam 
 
Op 18 december 2019 hebben in een overvolle aula 
van het Yardenhuis van Brabant in Oosterhout ook 
ruim 30 biljarters, velen met partner, afscheid geno-
men van Joop Jans Rat, een langdurig en zeer ge-
waardeerd lid van BV Arena-Linberg en de OBF. 
 
Gespeeld als lid en vroegere voorzitter van BVP (BV 
Put) (heel vroeger spelend in wat later De Kloek 
werd) was hij daarna zo’n ca 40 jaar voor BV Arena-
Linberg een fijne en aangename teamspeler. 
 
Ter herinnering een teamfoto uit ca 1970 van BV Van 
der Put met: v.l.n.r. de heer Terken, Jo Hooymayers, 
Joop Jans Rat, Jan van Dongen en Jo Krijnen. 
 

 
 
Markante Joop is op 10 december op 90-jarige leef-
tijd overleden. 
 
Bram Speijer 
Voorzitter BV Arena-Linberg  

 


