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Het Corona-virus… 
 
Op verzoek van het Bestuur van de OBF plaatsen we hieronder de brief 
van onze Voorzitter aan alle Bestuursleden: 
 

Aan:   Bestuursleden van de Oosterhoutse biljartverenigingen, 
Datum:  10 april 2020 
Onderwerp:  Mogelijkheden tot uitspelen biljartcompetitie 2019/2020 
na corona 
 
Beste biljartvrienden, 
 
Als bestuur O.B.F. ’t Centrum willen wij graag enkele zaken met u de-
len. Allereerst hopen wij dat u en uw naasten, deze vervelende tijd ge-
zond zijn doorgekomen. 
Mocht u afscheid hebben moeten nemen van naasten en/of vrienden, 
dan wensen wij U veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
In de afgelopen periode hebben wij als bestuur vele vragen gekregen 
over hoe verder. Wij konden niet meer mededelen, dan wat onze minis-
ter-president aan Nederland meldde. 
Meerdere andere sportbonden hebben duidelijkheid verschaft, door te 
melden dit seizoen als beëindigd te beschouwen. 
Wij als bestuur vonden dat iets te gemakkelijk. We zijn van mening even 
de onzekere tijd af te wachten, alvorens over te gaan tot besluitvor-
ming, niemand kan duidelijkheid verschaffen over wat ons te wachten 
staat. 
 
Na de toespraak van onze minister-president van dinsdag 7 april, wa-
ren wij als bestuur van mening, dat we met enige inspanning, de com-
petitie waardig kunnen afsluiten. Deze diverse mogelijkheden van af-
sluiten, wilden wij middels dit bericht graag aan u voorleggen. 
Wij delen met u ons besluit, om niet voor de gemakkelijkste weg te kie-
zen en de competitie per omgaande, als beëindigd te beschouwen. 
Na weken van verplicht thuisblijven, dachten wij dat u verheugd zou 
zijn om weer met vrienden een avondje te kunnen biljarten en in andere 
omgeving ook weer bij te praten. 
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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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Als bestuur denken wij ook aan de lokaalhouders, door deze verplichte 
sluiting hebben zij ongewisse vooruitzichten. Al vele jaren staan ze voor 
ons klaar met hapjes, drankjes en niet te vergeten prima materiaal, la-
ten we op deze manier iets terug doen. 
Wij hebben daarom een opzet gemaakt van wat er allemaal nog moge-
lijk is, om dit seizoen toch enigszins nog te doen laten slagen. 
 
Ga hiervan uit dat we na 28 april weer in de lokalen mogen, dan star-
ten we in de week van 4 mei. 
 
Datum:          oude datum: week: omschrijving: 
04-08 mei 16-3/20-3    24    Normale competitie week libre en 
driebanden 
11-15 mei 23-3/27-3    25    Normale competitie week libre en 
driebanden   
18-22 mei        Inhaal donderdag Hemelvaarts-
dag  
25-29 mei 30-3/04-4    26     Normale competitie week libre en 
driebanden 
02-05 juni 07-4/10-4    27     6 juni 2e pinksterdag start i.p.v. 
maandag op dinsdag  
08-12 juni 14-4/17-4    28     Normale competitie week libre en 
driebanden   
15-19 juni 20-4/24-4    29      Driebanden en laatste libre dag 
22-26 juni 27-4/30-4    30      Driebanden laatste avond en 
halve finale libre beker 
29-30 juni                      Halve finale driebanden bij Zon-
neke zelfde avond 
2 juli           Bekerfinale libre en driebanden 
en prijsuitreiking 
9 juli                       Jaarvergadering 
11 juli      Start zomervakantie 
Week van 18-22 mei inhaalwedstrijden 1e klas driebanden BOT-Sluisje 
en Molenzicht- DSMK  
Libre 1e klas Hartje 1 – NGD 1   2e klas NGD-dames – Hartje 4 en Mo-
lenzicht – Ridderhof 
Programma beker Driebanden:  Zonneke 2 – Molenzicht 3  

en    Zonneke 3 – Molenzicht 1  
Programma beker Libre:   Sluisje – Ridderhof en 

Hartje 5 – Eekhoorn te spelen bij ’t Hartje 
 
Zoals u ziet zijn er nog mogelijkheden om de competitie en de beker 
respectabel af te werken, de pk misschien voor de start van nieuwe 
competitie en het jubileum toernooi tussendoor. 
Mocht het kabinet beslissen dat we nog 2 weken langer nodig hebben 
om corona vrij te zijn, dan kunnen we de competitie afspelen en de be-
ker voor aanvang nieuwe seizoen afwerken. 
 
Ook kan er nog een week gewonnen worden, door de jaarvergadering 
in de 1e week van de vakantie te laten plaatsvinden. Er zijn altijd wel 2 
leden van de vereniging niet op vakantie. Ook kan de inhaalweek tus-
sendoor worden ingehaald en winnen we nog een week. 
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Als einde mei of begin juni  alles weer open zou mogen, kunnen we de 
competitie afwerken.  
 
Voor ons als O.B.F.-bestuur, komt uw gezondheid op de eerste plaats, 
als die wordt gegarandeerd, gaan we denken aan de voorgestelde ma-
nier en hervatten de competitie. 
 
Hopen u hiermede voldoende te hebben 
geïnformeerd en dat u begrip heeft voor 
de door ons gekozen werkwijze.  
Het O.B.F.-bestuur ’t Centrum wenst u 
ondanks de beperkingen, prettige paas-
dagen en graag tot snel, bij ons mooie 
spelletje biljarten. 
  
Met vriendelijke biljartgroet,  
namens het bestuur, 
 
 
 
 
Peter de Laat,   
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 


