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Deze nieuwsbrief
is bestemd voor
de leden biljartend bij verenigingen uitkomend in de competities van de
Oosterhoutse
Biljartfederatie
“Het Centrum”,
kort samengevat:
de OBF.

De OBF is opgericht in februari
1945, als de
overkoepelende
organisatie van
biljartend Oosterhout.
In de Oosterhoutse competitie spelen 15 verenigingen met 49
teams in de disciplines Libre en
Driebanden.
Ook dames spelen actief mee.

🎊

2020:

De OBF bestaat 75 jaren

🍾

De Jubileumcommissie is drukdoende met de samenstelling van het program,
waarover in de volgende Nieuwsbrief meer zal worden bekend gemaakt…
Noteert U vast:
Op zaterdag 7 november 2020 is de OBF-75 jaar FEESTAVOND

Wat speelt er zoal binnen de OBF?
(Voor zover ingevuld op BiljartPoint…:)
Eind februari 2020 waren de leiders van de 2 competities:
Libre 1
’t Hartje 3
Libre 2
’t Zonneke 3
Driebanden 1 NGD 2
Driebanden 2 ’t Hartje van Oosterhout
De Dreamteams (The Most Value Players) werden toen aangevoerd door:
Libre 1
Tinus Zijlmans
Libre 2 Abdon Wouters en Bert Huygens
Driebanden 1 Theo Keulemans
Driebanden 2 Piet de Hoogh
De kwartfinale Teams Driebanden Bekercompetitie zijn gespeeld op maandag 10 februari 2010, terwijl de kwartfinalewedstrijden Teams Libre Bekercompetitie zijn gespeeld op dinsdag 18 februari 2020.
De halve finales Driebanden worden gespeeld op maandag 6 april 2020 tussen: ’t Zonneke 2 en Molenzicht 3en ’t Zonneke 3 en Molenzicht 1.
De halve finales Libre worden eveneens op maandag 6
april 2020 gespeeld tussen ’t Hartje 5 en De Eekhoorn
Als je tegenstander
en ’t Sluisje en Ridderhof.
pas voor zijn beurt
(i.p.v. jouw beurt)
aan de arbiter aangeeft, dat hij een sanitaire stop wil, verdient dat respect.

Het OBF Jubileumtoernooi 2020 wordt gespeeld
van 4 t/m 15 mei 2020
De Finales van de PK-wedstrijden worden gespeeld
van 17 mei 2020 t/m 13 juni 2020. Vooraf dienen de
voorrondes te zijn gespeeld, waarvan de uitslagen uiterlijk
30 maart 2020 aan Robert Evers moeten zijn toegestuurd.
Deelnemers aan de PK’s worden persoonlijk uitgenodigd
door de
organiserende verenigingen en worden geacht in clubtenue de wedstrijden te
spelen. Derden kunnen ze volgen op de website van de OBF.
Inmiddels is de voorronde PK 3B 3e Klasse gespeeld op 18 februari, waaruit 5
deelnemers zich hebben geplaatst en samen met de kampioen van 2019 de finale gaan spelen. Finalepartijen worden gespeeld tussen 17-5-20 en 14-6-20.
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Verdere belangrijke data:
• Uiterlijke inleverdatum voorronden Persoonlijke Kampioenschappen 30
maart 2020 bij Robert Evers
• Inschrijving jubileumtoernooi 2e week maart 2020
• Einde competities 1 mei 2020
• Jubileumtoernooi 4 t/m 15 mei 2020
• PK-wedstrijden 17 mei 2020 t/m 13 juni 2020 (libre en driebanden)
• Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) 18 juni 2020
• Uitnodiging competitievergadering 13 augustus 2020
• Op zaterdag 7 november 2020 is de OBF-75 jaar FEESTAVOND

Wat speelt/-de er o.a. buiten de OBF?
Zinderende Finale Kunststoten gewonnen door Robbert van Veenendaal uit Doetinchem, waardoor
Spectaculair getover met Biljartballen in ’t Hartje
van Oosterhout!
Op 14-15-16 februari 2020 is de SIMONIS BILJARTLAKENS 2e GP Biljart Artistiek ereklasse
(kunststoten) gespeeld door 12 spelers in Biljartcentrum ’t Hartje van Oosterhout, aan De Braak 31 in
Oosterhout.
Willem Dekkers, namens de plaatselijke organisatie
BC 't Hartje: " Een zinderende finaledag bij de 2e
Grand Prix biljart Artistiek Ereklasse (ofwel in de
volksmond: kunststoten) in de biljartzaal van ’t
Hartje van Oosterhout in Oosterhout. Op de volle
tribunes genoten de massaal opgekomen biljartliefhebbers van de “toverballen” van de 12 deelnemers. In de gelederen waren diverse Wereld- en Europese-kampioenen. De kreten van verbazing waren
niet van de lucht. Robbert van Veenendaal (links)
uit Doetinchem werd de winnaar tegen Jop de Jong (rechts) uit Arnhem. Er
moesten 5 sets worden gespeeld, om de uiteindelijke winnaar boven te laten
drijven, waaronder in de 4e set een tiebreak, die bijna 2 sets duurde. Kortom,
spanning en sensatie! Iedereen kan terugkijken op een zeer geslaagd en gezellig
weekend en iets unieks om mee te maken."
Zowel Seyfi, de uitbater, als de overige
organisatoren zijn het erover eens, dat
Biljartcentrum ’t Hartje een uitstekende
locatie is voor zo’n evenement. Een
rondje van Bram Speijer, langs enkele
spelers, arbiters en bezoekers, leverde reacties op, zoals: Prima locatie, gezellig met vele biljarttafels, fijne bar, goede overnachtings- en parkeermogelijkheden, een 10!
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Vanuit het Secretariaat:
Als er vragen of opmerkingen zijn, o.a. over de website
en/of andere zaken, hoort Mike, de Federatie-secretaris, het graag.
Zijn motto:
“Samen kunnen we het mooier maken!”

Het 24e Mayboom Drie Banden
Toernooi:

💐

Voor weekendwerkers (persberichten/nieuwsbrief, etc.
is het vaak lastig als
er op zondag nog
niet alle uitslagen op
BiljartPoint staan vermeld…
Dit kan beter?

Van de 176 (!) deelnemers
speelden er 23 binnen de OBF,
waarvan
er 2 zich door Burgemeester Gert de Kok, van de Gemeente Drimmelen mochten laten huldigen (zie foto).
Zowel Tinus van Deurse (B-klasse) als Toon Krijnen (Hoofdklasse) waren de sterksten in hun klasse.
Voor het 25e (!) toernooi -van 18-1-21 t/m 5-2-21 kan
worden ingeschreven vanaf 1 oktober 2020.

16e HAASJE OPEN-3 BANDEN KOPPELTOERNOOI
Het 16e Haasje Open Driebanden Koppeltoernooi is weer van
start gegaan. Dit jaar weer met 128 koppels van elk 2 biljarters
uit de wijde omgeving. Ook nu zijn er weer vele deelnemers uit
Oosterhout en omstreken, maar ook van boven de rivieren en
uit België.
Dit toernooi wordt van 8 februari t/m 11 april 2020 (de grote
FINALEDAG) gespeeld op ’t Haasje Recreatiepark aan de Vijf
Eikenweg 45, 4849 PX Dorst op hoofdzakelijk de woensdag- en vrijdagavonden, maar ook op enkele zaterdagen.
De voortgang en alle andere info van het -wellicht grootste- koppeltoernooi is
te volgen op www.haasjebiljart.nl.

Een interview met Arnoud Kastelijns
Duizendpoot Arnoud Kastelijns = ’t Zonneke in Huis
Na De Eekhoorn en Biljartcentrum ’t Hartje
van Oosterhout, besteden we nu aandacht
aan ’t Zonneke. In het gezellige Hotel-Café
treffen we 3 prima biljarts (2,30 tafels), die
steeds intensiever worden benut, zowel overdag als s ’avonds, door biljartliefhebbers, al
dan niet aangesloten bij 1 van de vele OBFverengingen. De OBF-verenigingen maken
sinds begin jaren tachtig gebruik van deze
biljartlokatie. Was het van oorsprong het
clublokaal van BV BOT, BV NGD en BV ’t
Zonneke, sinds kort is ook BV Slotzicht de 4e
thuisspelende biljartvereniging driebanden
op de avonden. Overdag speelt BV BCO in de Libre competitie (Hart van Brabant).
Pagina 3 van 4

Al zo’n 100 jaren geleden werd ’t Zonneke geopend als Café en Pension met 4
kamers (10 bedden). Sinds 1979 is de familie Kastelijns (toepasselijke naam)
de eigenaar en sindsdien uitgebreid naar het huidige hotel (met 25 kamers) en
een café met zaalruimte tot maximaal 400 bezoekers. “Voor al Uw feesten en
partijen”, voegt Arnoud eraan toe. Via o.a. Facebook zijn alle mogelijkheden
en festiviteiten te volgen.
’t Zonneke, waarvan moeder Kastelijns de eigenaresse is, wordt bestuurd door
dochter Karin, terwijl Arnoud zich beperkt, naast het wethouderschap, tot
hand-en-spandiensten, zoals o.a. de begeleiding bij het upgraden van de hotelkamers.
Oosterhout Live is overgenomen door Arnouds dochter Djenny. Komende tijd
zullen het Kayendonks Carnaval en de jaarlijks terugkerende activiteiten met
vele bekende artiesten weer een drukte van jewelste geven, besluit Arnoud, die
zelf zijn ontspanning haalt uit het biljarten in de OBF-competitie in “zijn” gelijknamige biljartvereniging.
Bijgaande actiefoto (6 teams op 3 tafels) van Gerard Snoeren.
Ik wens alle biljartende lezers van deze 7e Nieuwsbrief
(mede namens het OBF-Bestuur) een prettige en sportieve
voorzetting van dit seizoen en Jubileumjaar!

Als je tegenstander
je er tijdig op wijst,
dat jij de verkeerde
bal wilt spelen, verdient dat respect!

Groet,
Bram Speijer
📲 0650 435 495
📧 bram.speijer@ziggo.nl
Heeft U klachten 😤 over de Nieuwsbrief? Zegt het ons!
Zijt gij tevreden 😊? Zegt het anderen!
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