
Verslag van onze zegetocht afgelopen vrijdag bij OBL te Lelystad. 
 
 
“Het begon als een hele goede dag, die afgelopen vrijdag. Het weer was goed, de stemming 
was goed, iedereen had lekker getraind en dus stonden we op scherp. 
Eenmaal de Lelystadse stadsgrens gepasseerd gingen we op zoek naar Schouw 45-03. Het is 
ons echter tot op de huidige dag een raadsel hoe een stel ambtenaren een woonwijk indeelt 
zoals ze in Lelystad gedaan hebben. 
Eenmaal ter plekke werden we door de heren van OBL meer dan hartelijk verwelkomd in 
een naar onze mening fraaie biljartzaal waar maar liefst 8 prachtige Wilhelmina tafels op ons 
stonden te wachten. En….voorzien van die hele mooie blauwe lakens. Ze liepen in elk geval 
als een trein. 
 
Na de koffie en cake gingen we voortvarend van acquit en al na de ochtend partijen tekende 
zich toch al wel een aanstaande overwinning voor de Regenboog af. Niet onvermeld mag 
blijven dat ze een heerlijke horeca voorziening hebben met heerlijke koffie, lekkere broodjes 
bal, kroket en frikandel. Zelfs bier en jenever en Baileys waren voorhanden 
 
Klaarblijkelijk heeft de lunch de Regenbogers ook goed gedaan want we wisten ze weer heel 
goed te raken. Hans van Zijp ging met regelmaat even kijken bij Leo  Cohen, de man die de 
standen bij hield, en deze Leo liet het woord debacle meermaals vallen…. 
 
Maar uiteraard was het ook gezelligheid troef waarbij de schotels met kaas, diverse soorten 
worst in een hoge frequentie voorbij kwamen. Maar toen we toch echt richting het einde 
van de speeldag gingen werd toch wel duidelijk wat een schade de Regenboog OBL had 
toegebracht. 
 
De eindstand voor OBL was 242,801 en voor de Regenboog 287.602 oftewel een gat van 
44,81 punten! 
Dat belooft wat voor de return voor in a.s. januari. Ga er maar aan staan. 
Leuk te vermelden is ook dat zowel Johan als ook Jan de Jong over de dag een eindmoyenne 
van boven de 2 wisten te realiseren. 
Mannen die hun beide partijen hebben gewonnen waren Ton, Gerrit de Vogel en Jan de 
Jong. Goed gedaan. 
Er was ook een cupje voor de beste speler van de dag en daar wist onze Ton mee aan de haal 
te gaan door in 41 beurten de maximale 20 punten bij elkaar te ballen. Proficiat. 
 
Nadat we rond de klok van vier uur elkaar gefeliciteerd hadden en andere woorden van dank 
werden uitgewisseld voor de warme ontvangst en de gezelligheid, beloofden we elkaar in 
a.s. januari elkaar bij ons in Dronten weer te gaan bestrijden in een poging van OBL om een 
mega gat te dichten. 
We wensen ze succes.” 
 
Hans en Hanz 


