
 

Pagina 1 van 4    
 

2020: Een jaar van BILJARTDRUKTE? 
 
(Later dan gewenst, maar eerder dan gevreesd…) 
 
Na een tussentijdse evaluatie met een delegatie van het OBF-Bestuur gaan we 
onverminderd en enthousiast door met de maandelijkse Nieuwbrief. 
Aan de orde zijn o.a. geweest: 

1. Het inperken van de “lengte” van de Nieuwsbrief 
2. Het aanleveren van kopij door betrokken organisatoren 
3. Het doorgaan met publicatie van interviews 

 
De “Biljartdrukte” wordt veroorzaakt door: 

1. Herstart van de OBF-competities 
2. Jaarlijkse deelname aan “Midden-Brabant” 

Volgens jarenlange traditie wordt op de tweede zaterdag van het jaar de 
Midden Brabant kampioenschappen georganiseerd. Dit jaar was dat op 
11 januari 2020 voor 54e keer. Hier werd echter weinig succes behaald 
door de Oosterhoutse deelnemers. Na winnaar, Tilburg en 2e Dongen 
moest Oosterhout genoegen nemen met de derde plaats.  
Persoonlijke successen waren er voor Rinus Mekes (Zonneke 3 L2) en 
Ad Veltman (Hartje 5 L2) bij het libre en voor Edwin Couweleers (Eek-
hoorn 1 D2), die de persoonlijke titel greep bij het driebanden.  

3. Grotere deelnames aan PK’s 
4. De bekende toernooien als: 

a. Het “Cor van Delft-De Laat Libre-toernooi voor Dames”, in-
middels gespeeld,  

b. Het Driebanden Koppeltoer-
nooi in ’t Haasje vanaf 6 fe-
bruari 2020,  

c. Het Mayboomtoernooi Drie-
banden vanaf 27 januari 2020 
t/m 14 februari 2020,  

d. Biljart Artistiek in ’t Hartje op 
13 t/m 15 februari a.s. 

e. De OBF-PK’s, februari en 
maart 2020, waarna medio mei 
de finales  

f. Het aankomend OBF-Jubile-
umtoernooi 

Nieuwtjes van de 
OBF 
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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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Wat speelt er zoal binnen de OBF? 
De wekelijkse voortgang van de OBF-competities Driebanden en Libre. 
Zowel in de driebanden competities, als in de Libre competities is/wordt het 
dringen aan de top. De tweede helft is begonnen met regelmatige wisselingen 
in de stand bovenin, maar ook onderin… 
Eind januari 2020 waren de leiders: 
 Libre 1  ’t Hartje 3 Libre 2  ’t Zonneke 3 
 Driebanden 1 NGD 2  Driebanden 2 Molenzicht 3 
  
Het nieuwe “Cor van Delft-De Laat Libre-toernooi voor Dames”, dat is ge-
speeld in ’t Zonneke van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2020. Na afloop is 
een verslag met foto gepubliceerd in Weekblad Oosterhout. 

 
De kwartfinale Teams Driebanden Bekercompetitie zijn gespeeld op maan-
dag 10 februari 2010, terwijl de kwartfinalewedstrijden Teams Libre Beker-
competitie worden gespeeld op dinsdag 18 februari 2020. 
 
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 organise-
rende verenigingen en worden geacht in clubtenue de wedstrijden te spelen. 
Derden kunnen ze volgen op de website van de OBF. 
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Wat speelt er o.a. buiten de OBF? 

 

Diverse vragen aan U?!  
 

 
 
 

WILT U RECHTSSTREEKS EN DIRECT  
DE OBF-NIEUWSBRIEF 

IN UW MAILBOX ONTVANGEN? 
 
 

 
Klik hier. 
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Van het Bestuur: 
  
De Secretaris laat weten: 
 

1. Website OBF is/wordt nog aangevuld met o.a. info over PK’s en andere 
belangwekkende zaken, zoals het Jubileumtoernooi. 

2. De Website OBF wordt weer wat meer bezocht. 
 
PS. als er vragen of opmerkingen zijn over de website, hoort Mike, de Federatie-se-
cretaris, het graag. Zijn motto:  

“Samen kunnen we het mooier maken!” 

Tot slot: 
 
In dit OBF Jubileumjaar rijst bij ondergetekende de vraag:  
 

Zijn er nog “Biljarters vanaf de Oprichting OBF”, die herinneringen daaraan 
kunnen verwoorden of foto’s vanaf de oprichting hebben? 

 
Verder komt in de volgende nieuwsbrief o.a. het resultaat van het Haasje Kop-
peltoernooi en een (reeds afgenomen) interview(-tje) met Arnoud Kastelijns. 
 
Ik wens alle biljartende lezers van deze 6e Nieuwsbrief (mede namens het 
OBF-Bestuur) een prettige en sportieve voorzetting van dit seizoen en Jubile-
umjaar! 
 
Groet, 
 
Bram Speijer 
📲  0650 435 495 
📧  bram.speijer@ziggo.nl 
 

Wist U, dat: 
 

De trekstoot altijd gelijktijdig 
moet worden afgestoten 
door beide spelers, zodat 
beide ballen gestoten zijn, 

voordat er 1 de 1e korte 
band raakt? 


