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Namen en adressen biljartvereniging HORNA 
 

Ereleden:   Adres clubgebouw: 
C.Besseling   B.V.Horna  Achterom 53 
J.Mulder   Tel. 0229 215726  1621 KR Hoorn 
S.Zweet   webmaster@horna.nl  Website:www.horna.nl 
     

Voorzitter:   Bankrelatie: 
W.Possel   Tel. 0229 230866 Postbanknummer 2936131 
Schoutenstraat 39  1623 RV Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl   
    

Secretaris:   Ledenadministratie en contributie: 
R. Asma   Tel. 0651224750 R. Asma   Tel. 0651224750 
Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen 
Email: secretariaat@horna.nl  Email: ledenadministratie@horna.nl 
    

Penningmeester:   
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 Gebouwbeheer en kantine: 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn R.Bakker  Tel. 06-18928818 
Email: an.rotteveel@quicknet.nl   Windmolen 38  1622 LB Hoorn   
Onderhoud/ beheer gebouwen  R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
R.Boon  Tel. 0228 322310 Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen  
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
    

Toernooicommissie:  Arbitragecommissie:  
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 Nico Pool   Tel. 0229 215506 
West 29  1621 AT Hoorn Koepoortsweg 123  1624 AD Hoorn 
Email: toernooien@horna.nl 
   
    

Ledenwerving en sponsoring:  Technische commissie:  
J. Beers  Tel.: 0229 245080 A.Ensink  Tel. 0228 512499 
Botter 103  1625 DH Hoorn De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
Email: ledenwerving@horna.nl  
   Voorzitters van de clubavonden: 
Jeugdzaken:   Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
B. Bouwhuis   Tel. 0229 213304 Dinsdag: vacature  
Merensstraat 3   1624 KR Hoorn Woensdag: Martin Appelman   0229 216518 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Donderdag: Theo van Bemmel 0229 237526 
   Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198 
Wedstrijdsecretariaat p.k. 
en teamwedstrijden  Wedstrijdleidersclubavonden: 
Koos Smit   Tel. 06 27833358 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dinsdag  Jan Pool  06-46170760 
   Dinsdag PeterBouwhuis 0229 213304 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Woensdag vacature   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228-563650 Redactie “Horna Nieuws” 
   E-mail: clubblad@horna.nl 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:   
R.Bakker  Hoorn  06-18928818 Website: www.horna.nl 
J.Pool  Hoorn  0229 850371 P.Bouwhuis     Merenstraat 3 
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Tel. 0229 213304   1624 TH Hoorn  
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650  
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Van de Voorzitter.. 

 
Dit is de allerlaatste keer dat ik het voorwoord schrijf als voorzitter van onze 
mooie vereniging. Halverwege de jaarvergadering leg ik definitief de
hamer neer. Daarna ga ik als gewoon Horna lid door het leven en ik ben 
erg benieuwd hoe dat gaat bevallen. Ik ben niet de enige die veel tijd in de 
Horna heeft gestoken. Irma heeft me de afgelopen jaren erg gesteund en 
zichzelf  ook praktisch flink ingezet en ook zij zal een stapje terug doen.
Zijn we dan helemaal weg! Nee, natuurlijk niet, maar we verdwijnen wél 
nadrukkelijk uit de spotlights. Er komt straks een andere voorzitter en die 
gaat onze vereniging samen met een relatief  vernieuwd bestuur leide
vind het ongepast om deze mensen in de weg te lopen. En nee, ik licht nog 
geen tipje van de sluier op! Kom maar gewoon op de jaarvergadering!
 
Afscheid nemen brengt ook terugkijken met zich mee. Terugkijken op vijf 
jaar voorzitterschap roert veel herinneringen, zoals bijvoorbeeld mijn eerste 
jaarvergadering waar ik met knikkende knieën zoveel mogelijk zekerheid 
probeerde uit te stralen. Of mijn eerste Daaf Bron toernooi waar ik alles 
fout deed wat ik fout kon doen toen tijdens de prijsuitreiking, of s
de mannen van het kadertoernooi, de afschaffing van het oude tenue, de 
kennisquiz van het hart van Horna. 
 
Naast de mooie dingen zijn er ook minder mooie herinneringen. Zo 
ongeveer het eerste dat ik moest doen als voorzitter, was vertellen dat o
aller Willem Pennekamp was overleden. Hij was degene die me opving, de 
allereerste dinsdagavond dat ik de Horna binnenkwam. Ik kwam daar 
binnen op aangeven van nóg een Willem die ons is ontvallen. De eerste die 
me begeleidde op mijn reis door biljartland was Willem Bijl, biljartliefhebber 
en levensgenieter pur sang. Nu, 10 verenigings- en 5 voorzittersjaren later 
is hij er niet meer. Zo gaat dat, mensen komen,  gaan en laten 
herinneringen achter. Ik hoop dat Irma en ik bij de leden ook een paar 
leuke herinneringen hebben achtergelaten over de afgelopen jaren. 
Met  het besef dat dit de laatste regels zijn, wil ik het verhaal eigenlijk nog 
niet afronden….. 
Maar je moet weten wanneer te stoppen, 
 
Voor de laatste keer, 
 
Groet, 
Wim Possel 
(Nu nog) voorzitter 
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Van de Redactie.. 

 
Het nummer dat eind maart reeds op de deurmat had moeten vallen
bewust verlaat. Op 25 april is namelijk de algemene jaarvergadering 2012 
en zo kon gelijktijdig de notulen van de algemene jaarvergadering 2011 
worden bijgevoegd. Daarin opgenomen ook de jaarverslagen van de 
diverse commissies. Alles in één is immers efficiënt. 
 
In dit nummer ook verslag van het Daaf Bron toernooi voor de jeugd en ook 
het Top Libre toernooi. Ook aandacht voor Horna ViKa clubkampioenschap 
2012. En een tweetal artikelen over Almere '83  Vs  Osdorp V
Tevens een aantal columns in het kader van ‘De week door’. Kortom, weer 
een vol blad 
 
 
Paul Gijben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer sturen naar:
clubblad@horna.nl 

 
Uiterlijk inleveren voor ……… 2012 

 

 

Het nummer dat eind maart reeds op de deurmat had moeten vallen is 
namelijk de algemene jaarvergadering 2012 

en zo kon gelijktijdig de notulen van de algemene jaarvergadering 2011 
in opgenomen ook de jaarverslagen van de 

In dit nummer ook verslag van het Daaf Bron toernooi voor de jeugd en ook 
lubkampioenschap 

Almere '83  Vs  Osdorp V-catering. 
Tevens een aantal columns in het kader van ‘De week door’. Kortom, weer 

 

KOPIJ 

sturen naar: 
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Van het bestuur.. 

 
Jaarvergadering  2012 

 
Aan de leden van de Biljartvereniging Horna, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering 
op Woensdag 25 april 2012. 
 

Aanvang 19.30 uur. 
 
 

Agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 19 april 2011  (zie elders in dit 
clubblad, evenals de meeste onderstaande verslagen.)
 

4. Jaarverslagen seizoen 2011/2012 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Kascommissie 
- Gebouwenbeheer 
- Technische commissie 
- Ledenwerving\sponsoring 
- Toernooicommissie  
- Jeugdcommissie en opleiding 
- Arbitragecommissie 

5. Benoeming nieuw lid kascommissie en verlenen van decharge a
de penningmeester. 
 

6. Aanpassingen HHR: 
- Aangaande contributie 
- Lidmaatschap buitengewoon 
- Grijze leden KNBB 
- Kantine prijzen 
- Horecavergunning 

 

 

jaarvergadering 

Notulen van de jaarvergadering 19 april 2011  (zie elders in dit 
clubblad, evenals de meeste onderstaande verslagen.) 

Benoeming nieuw lid kascommissie en verlenen van decharge aan 



- 6 - 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
 

8. Pauze 
 

9. Huldiging kampioenen 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 
 

Het bestuur 
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<vervolg> 
 
Agendapunt 2 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken 
Er zijn geen afmeldingen binnen gekomen 
 
Agendapunt 3 
 
Notulen van de  Jaarvergadering Biljartvereniging Horna; 19 april 
2011 
 
Aanwezig: 38 leden (namenlijst ter inzage op te vragen) 
Het bestuur: Voorzitter Wim Possel, Penningmeester Arie Rotteveel, Rob 
Boon, Bas Bouwhuis, Jan Beer, Kevin de Deckers en Secretaris Rinse 
Asma 
 
Afwezig met bericht: Tiny van de  Zwan (ziekte), Piet van der Muts, Aad 
Karsten, Nico Pool, Piet Hollestelle, Sjaak Zweet, Jan van Son 
 
 
1. Opening voorzitter 

De voorzitter (Wim) heet iedereen van harte welkom.  
 
Er wordt stil gestaan bij de overledenen: Siem Kroonenburg, Ted van 
Beers, Cees Karels, Fred Anholt en Piet Baas. 
 
Komend jaar komen er een aantal zaken op ons af o.a. het aftreden 
van de voorzitter. Er is een commissie in het leven geroepen om een 
nieuwe voorzitter te werven.  
Een ander punt zijn de KBO leden. De subsidie die zij van de gemeente 
kregen wordt fors terug gesnoeid. Er zal een op een speciaal ingelaste 
ledenvergadering die nog gepland wordt stilgestaan worden bij de 
mogelijkheden van het toetreden bij de Horna. 
 

2. Notulen jaarvergadering 15 april 2010 
V: Het verslag van de penningmeester lijkt hetzelfde als het 
voorgaande jaar voor wat betreft de cijfers. Is er nu weer € 5000,- 
afgelost? 
A: Dit was eenmalig en zou niet meer opgenomen hoeven worden. 
V: Er wordt opgemerkt dat men graag een begroting zou willen zien in 
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het verslag. 
A: Deze is een aantal weken terug ter inzage neergelegd. 
V: Is er nagedacht over het basis lidmaatschap (het grijze 
lidmaatschap)? 
A: Dit komt samen terug met het KBO verhaalt. 
V: De bijeenkomsten van de clubvoorzitters loopt niet goed. Wat gaat 
daar mee gebeuren? 
A: Daar zijn ideeën over en er wordt nog verder over nagedacht 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Er hebben zich 7 leden afgemeld voor de vergadering waarvoor dank. 
 

4. Aanpassingen huishoudelijk reglement 
De aanpassing is een inhaalslag van het besluit van vorige jaar. De 
wijziging gaat over het clubtenue en het roken. De rest is ongewijzigd. 
V: Moet er niet in dat de blouses worden gesponsord? 
A: Dit is niet voor een huishoudelijk reglement en kan ook wijzigen in de 
toekomst. 
V: Hoe moet de blouse gedragen worden? In- of uit de broek? 
A: Er wordt verwacht dat men de juiste blouse netjes in de broek 
draagt. 
 

5. Jaarverslag secretaris 
V: De vraag komt terug naar een dagcompetitie? 
A: Dit komt samen terug met het KBO verhaal. 
V: De verkiezing van Kevin de Decker staat niet op de agenda, die van 
de secretaris wel.  
A: Dit is inderdaad inconsequent. Volgens het reglement hoeft dit niet 
ter instemming in de vergadering gebracht worden. In het verleden 
werd dit wel gedaan. De vergadering geeft aan geen bezwaar te 
hebben bij deze benoemingen. 
 

6. Jaarverslag toernooicommissie 
 Geen opmerkingen/vragen 
 

7. Jaarverslag jeugdcommissie en opleiding 
V: Het verslag van de jeugdcommissie ontbreekt.  
A: Die is wel netjes aangeleverd maar is onterecht niet opgenomen. Die 
volgt nog in het volgende clubblad. 
V: Wordt de opleiding betaald door de Horna? Er zijn veel opgeleide 
mensen nu weg. 
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A: De Horna zoekt naar subsidies De sponsorbijdrage van Deen wordt 
in ieder geval hiervoor aangewend. Ook loopt een aanvraag bij de 
gemeente. Daarnaast zijn de opleidingseisen aangescherpt waarmee 
de Horna deze mensen hopelijk ook vast  houdt. 
 

8. Jaarverslag gebouwenbeheer 
V: Hoe zit het met het eigendomsrecht? 
A: Dit wordt nog uitgezocht. Zodra hier een antwoord op is komt het 
bestuur hierop terug. Het blijkt een ingewikkelde materie. 
 

9. Jaarverslag ledenwerving en sponsoring 
V: Baderie Reus, bestaat die nog, er hangt nog een reclamebord? 
A: Dit jaar is er nog betaald maar er is wel opgezegd. 
 

10. Jaarverslag technische commissie 
Geen opmerkingen/vragen 
 

11. Jaarverslag arbitragecommissie 
Geen opmerkingen/vragen 
 

12. Jaarverslag penningmeester 
V: De inkomsten in 2010 hoger dan in 2009, waarom dan punt 4? 
A: Dit wordt ook niet in stemming gebracht   
V: Punt 3(aflossing hypotheek) kan geschrapt worden omdat dit niet 
slaat op boekjaar 2010? 
A: Klopt. 
 

13. Jaarverslag kascommissie 
Iedereen is afwezig. Het verslag wordt door de leden goedgekeurd. 
 

14. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Jan van Son is nu reserve en wil wel lid worden van de kascommissie. 
Samen met Nico Pool vormt hij dan de nieuwe kascommissie. Wie wil 
reserve worden? Ben Geldermans biedt zich aan en  wordt bij deze 
benoemd. 
V: In de notulen staat Nico Pool als reserve genoemd. Klopt dit wel? 
A: Nee, hier lijkt wat fout te zijn gegaan. Het wordt uitgezocht met 
betrokkenen hoe dit zit. 
 

15. Bestuursverkiezing 
Afgetreden: Piet Schipper (secretaris). Toegetreden: Rinse Asma 
(secretaris) 
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Piet heeft jarenlang deze functie goed en humorvol ingevuld waarvoor 
hartelijke dank. Hij krijgt een bon uitgereikt voor bewezen diensten uit 
handen van de voorzitter en een warm applaus van de leden. Rinse 
heeft in eerste instantie de ledenadministratie overgenomen en het 
bleek handiger om meteen het hele secretariaat over te nemen. 
 
Toegetreden: Kevin Den Decker (jeugd opleiding) 
Kevin is als jong bloed bereid gevonden toe te treden tot het bestuur en 
pakt enthousiast het opleiden op. Hij wordt hartelijk welkom geheten. 
 

16. Huldiging kampioenen 
Bas Bouwhuis wordt als vertegenwoordiger van het A-team (Hidde 
Lub, Dennis Groot, Sam van Etten, Raymond Groot) gehuldigd. Ze 
zijn kampioen geworden van Nederland. Bij de Europese 
kampioenschappen zijn ze 7e geworden. Dit is een prachtige prestatie! 
Alissa Groot werd in libre 6e klas gewestelijk kampioen en 4e bij NK, 
ook een mooie prestatie! 
Daniel Molenkamp werd kampioen gewestelijk kampioen 6e klas 
Bas Bouwhuis is kampioen van het district hoofdklasse driebanden 
geworden en 7e bij het gewest.  
Jan Beers is 1e van het district libre 2e klas geworden 
Sjaak van der Sluis is kampioen 1e klas district geworden 
Germ Bot is kampioen district driebanden groot 3e klas geworden 
Ook deze biljarttoppers krijgen een attentie en het applaus wat hen 
toekomt! 
 

17. Rondvraag/mededelingen 
Co Morsink was vorig jaar een scheidend bestuurlid. Ook hij wordt, 
verlaat, alsnog hartelijk bedankt. Hij zal nog bloemen en een attentie 
ontvangen. Het applaus krijgt hij bij deze. 
Jascha Eichholtz heeft, als niet Horna-lid, de afgelopen jaren met veel 
liefde en aandacht het clubblad in elkaar gezet. Bloemen, applaus en 
een hand van de voorzitter worden via Rob Boon (echtgenoot van…) 
doorgegeven.  
Paul Gijben, een collega van Rinse Asma wil redactioneel de klus van 
Jascha overnemen, Er wordt nog wel gezocht naar mensen die stukjes 
aanleveren. Arnold van Rongen en Nick Hof bieden zich aan. Er wordt 
nog gezocht naar een aanjager die bijv. bij de clubkampioenschappen 
verslagjes opvraagt. De vraag blijft nog uitstaan dus wie de club op 
deze wijze wil helpen kan zich melden! 
 

Jan Pool: Is het verstandig om een goede separate microfoon te kopen? 
A: Geheel mee eens! 
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Arnold van Rongen: Denkt zelfs aan een hele nieuwe installatie omdat het 
steeds slecht lukt met de microfoon. 
A: Dit idee wordt meegenomen in het grotere geheel. 
 
Bertus Ensink: Koos Smit wordt gecomplimenteerd dat hij op uitstekende 
wijze de competities en arbitreren organiseert. Dit is een enorme klus! 
A: Applaus volgt. 
  
Anjo Nat: De ledenwerving zou steviger opgepakt kunnen worden. Is het 
een idee om flyertjes te verspreiden onder verenigingen en clubhuizen end. 
A: Goed idee. 
Anjo deed mee met het buiten clubtoernooi. Het regende en men week uit 
naar de Horna. Dit was niet goed kortgesloten met de KBO. Kan dat dit jaar 
beter? 
A: Dit staat op de lijst want dit moet inderdaad beter. 
 
Kees Besseling: Het bestuur wordt enorm bedankt voor hun inspanningen 
het afgelopen jaar. Kees is trots dat het bestuur ook uit een aantal jongeren 
bestaat en vindt de vrouwelijke  
notuliste eerlijk waar fantastisch. 
 
Nick Hof: Zij er in het loop van het jaar veel beschadigingen in het laken?  
A: Dit valt mee. Het gaat veelal om slijtage waardoor de vleug er vanaf 
gaat. Beschadigen door horloges komen niet voor. 
  
Nico Appelman: Het bandstoottoernooi wordt gemist. Kan dit weer? 
A: Er was te weinig animo voor. Als dat er wel is kan het weer 
georganiseerd worden. Wellicht weer eens proberen. 
Complimenten aan de secretaris voor het contributieoverzicht. Dat was dit 
jaar zeer overzichtelijk. 
 
18. Sluiting 

Iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. Op verzoek 
is er nog een laatste ronde….. 

 
Was getekend namens de secretaris van de Horna,  
 
Jolanda Houtenbos(echtgenote van) 
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Agendapunt 4 Jaarverslagen seizoen 2011/2012 
 
Jaarverslag secretaris 
 
Aan de oppervlakte was het een rustig jaar, achter de schermen is er hard 
gewerkt, Zaken zoals de vernieuwde gebruiksvergunning waarbij 
verzwaarde brandweer eisen om de hoek kwamen kijken nemen veel tijd 
en inzet extra.  
De constante zorg voor het gebouw en haar onderhoud 
zijn er altijd en worden door Rob stevig aangepakt, ik 
probeer daar ook te helpen waar het kan.  
Het zou wat dat betreft ook geen overbodige luxe zijn als 
het bestuur uitgebreid werd met 2 leden. We willen 
graag het gebouw van binnen opknappen en daar moet 
sowieso eerst stevig over nagedacht en gepraat worden, 
liefst in de vorm van een commissie. 
 
Dit jaar zijn we begonnen met zoveel mogelijk bestuurlijke zaken in het 
clubblad te vermelden, een aantal daarvan vindt u uiteindelijk terug als 
besluitvorming in de jaarvergadering. Iedere verandering van het 
huishoudelijk reglement behoeft immers goedkeuring van de 
jaarvergadering. 
Verhoging van de contributie per 1 januari 2012 is dan ook eigenlijk tegen 
het HHR daarom vraagt het bestuur mandaat aan de vergadering om dat 
anders te doen(zie agendapunt 6 ). 
Ik raad u dan ook aan om agendapunt 6 in zij geheel aandachtig door te 
nemen, er worden enkele principiële besluiten van u gevraagd.  
Wim Possel neemt afscheid van het jaar van het bestuur, geflankeerd door 
Irma hebben deze mensen met een tomeloze inzet laten zien wat besturen 
is in moeilijke tijden, wie volgt hem op? We hopen met de jaarvergadering 
meer te weten. 
Na 2 jaar gepraat te hebben met de KBO, zijn we dus nog niet veel verder 
gekomen dan een intentieverklaring van de voorzitter van de KBO om per 
01-01-2013 de biljarters van de KBO onder de HORNA vlag te laten varen. 
Het vereist veel geduld en diplomatie om dit in goede banen te 
leiden……..we doen ons best! De vraag van vorig jaar over een dag-
openstelling van het horna-gebouw  is hier helaas ook even mee 
beantwoord, voorlopig niet dus. 
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Het aantal leden is dit jaar stabiel gebleven: 
Aantal leden = 181 waarvan 14 jeugd- en 4 ereleden, gemiddelde leeftijd = 
58,6  jaar 
< 21  =  18  personen 
21 – 35  =  8  personen 
35- 65  =  73  personen 
65- 75  =  51  personen 
>75  =  31  personen 
 
Vrgr Rinse Asma, secretaris 
 
 
Jaarverslag penningmeester 
 
Het verslag over de ontwikkeling van de financiën van de biljartvereniging 
Horna over het boekjaar 2011.  
Helaas een negatief resultaat, namelijk in totaal ca.  2100,=  Euro.   
 

• De inkomsten uit de kantine waren minder doordat in 2010 
de inkoopprijzen zijn verhoogd.. 

• De bierprijzen zijn 3 maal verhoogd. 
• De inkomsten van de KBO waren minder doordat de bridge 

middag er is afgegaan. 
• Positief is dat de KBO nog een jaar doorgaat. 
• In 2011 zijn er voorzetramen geplaatst, en is de afzuigkap 

vernieuwd. 
• Er is een nieuwe magnetron aangeschaft. 
• Een tegenvaller was de rekening van de Buma Stemra 700,- 

Euro meer dan begroot. 
• De hypotheek is nog 45.000 ,- Euro. 
• Als de leden akkoord gaan willen wij 

per heden de kantine prijzen 
verhogen.  

 
Voor zover het boekjaar 2011. 
 
Voor komend jaar gaan we de uitstraling van het gebouw verbeteren. 
 
Met dank voor uw aandacht en het in mij gestelde vertrouwen. 
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Verslag kascommissie 
 
De kascommissie voor het boekjaar 2011 heeft op 6 maart 2012 haar 
controle uitgeoefend. 
Zij kon beschikken over de concept jaarrekening over 2011 en alle daarbij 
behorende stukken en de begroting voor 2012.  De penningmeester heeft 
op onze vragen een passend antwoord gegeven en wij gaan dan ook 
akkoord met de gepresenteerde cijfers. 
 
Op te merken is, dat de exploitatie een verlies heeft opgeleverd van ruim 
€ 2100,--, veroorzaakt door hogere kantinekosten, bij een gelijkblijvende 
omzet  en  een hoger uitgevallen rekening van de Buma/Stemra. 
Aanpassing van de kantinetarieven zal noodzakelijk zijn. Voor schilderwerk 
aan de buitenkant van het pand zal € 5.000,-- in de begroting voor 2012 
worden opgenomen. 
De commissie spreekt zijn waardering uit voor de penningmeester, Arie 
Rotteveel. Hij heeft zijn taak met grote zorg uitgevoerd. Alle lof. 
De kascommissie, die de stukken in orde bevonden heeft, stelt de 
ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. 
 
Nico Pool en Jan van Son. 
 
 
JAARVERSLAG ONDERHOUD & BEHEER GEBOUW 
 
Het afgelopen seizoen was voor mij het eerste seizoen dat ik mij volledig 
op deze taak kon richten. 
D.m.v. het schrijven in het clubblad (zie ook elders in dit nummer) houd ik 
de leden op de hoogte wat er allemaal gebeurt en staat te gebeuren m.b.t. 
ons gebouw. 
Daarom wil ik volstaan met een korte samenvatting, het meeste is al eerder 
gemeld: 

 
- Dit seizoen gestart met een twee (soms) driewekelijks overleg met de 

beheerders Rien Bakker en Rob Reinderman. Dit werkt naar behoren, 
er is beter en direct contact tussen bestuur en beheer en vele kleine 
ergernissen en obstakels kunnen uit de weg worden geruimd. D.m.v. 
actiepunten en een duidelijke omschrijving van het takenpakket gaan 
we hier in de toekomst nog meer verbetering in brengen. 

- Klein en groot onderhoud is dit jaar gepleegd aan een aantal 
raamkozijnen, beneden zal dit jaar de gehele zaal voorzien zijn van 
voorzetramen. Het schilderwerk buitenom zal dit jaar aangepakt 
worden. 
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- Met diverse (gemeentelijke) instanties is er contact geweest over o.a. 
de gebruiksvergunning, 
horecavergunning, milieu-inspectie brandblusapparatuur, Buma/Senna 
afdracht, Horeca-vergunning.  

- Dit zijn vaak tijdrovende zaken die wel allemaal in orde moeten zijn! 
- I.s.m. materiaalman Bertus Ensink (zie ook het verslag van de 

technische commissie) zijn we altijd bezig om het biljartmateriaal goed 
voor elkaar te krijgen en houden. 

- I.s.m. lid van de dinsdagavond Ed Brinkman zijn we gestart met het 
maken van een plan voor de aanpak van de benedenzaal en de 
kantineruimte. Dit zal een behoorlijke investering vergen, de komende 
tijd moet dit goed uitgewerkt worden en gekeken worden naar de 
financiële mogelijkheden (o.a. aanvragen subsidies, clubacties etc.) . 
Zie voor meer informatie ook het artikel elders in het clubblad. 

- Deel van het Horna-archief is overgebracht naar het Westfries Archief, 
andere deel moet nog geschieden (moet eerst nog het een en ander 
uitgezocht worden). 

- Volgend seizoen gaan de kantinedames- en heer ook onder mijn 
verantwoordelijkheid vallen. Kevin De Decker wordt het 
aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken (omdat hij in Hoorn 
woont, kan hij direct inspringen), ik draag de eindverantwoording. Wij 
nemen deze taak over van Irma Huisman die deze job de afgelopen 
jaren met verve heeft vervuld. 

- Met de vertegenwoordiger van onze drankenleverancier Heineken is 
een gesprek geweest, we gaan kijken wat we het komend jaar voor 
elkaar kunnen betekenen! 

 
 
Rest mij alle leden te bedanken die het afgelopen jaar op welke manier dan 
ook hun steen(tje) hebben bijgedragen aan het beheer en onderhoud van 
ons gebouw! 
 
 
Rob Boon 
 
 
Jaarverslag technische commissie  
 
Ook dit jaar is er weinig te vermelden want zoals gewoonlijk worden alle 
biljarts met regelmaat voorzien van nieuwe lakens en ballen zoals dat altijd 
gebeurd. 
Boven is er wel meer aan de hand want er schijnt een topteam te komen 
met Germ Bot, Leo Koomen, Wouter Heida en Ferry Jong aangevuld met 
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nog een paar. Met dit topteam moet het materiaal natuurlijk zo goed 
mogelijk zijn en daar wordt aan gewerkt. Inmiddels zijn er nieuwe rubbers 
op de grote tafels gekomen en worden ze binnenkort opnieuw bekleed. Het 
is nog niet helemaal duidelijk wat voor bekleding er op komt maar dat 
moeten de spelers onderling maar uitmaken. Het verplaatsen van de grote 
tafels wordt nog even in beraad gehouden want dat licht niet zo eenvoudig. 
Waterpassen gebeurd voor dat de nieuwe bekleding er op komt zodat de 
lei eventueel gevlakt kan worden. Mochten er nog wensen zijn dan kan u 
die kenbaar maken bij de technische commissie want dat is de kortste lijn. 
Hopelijk zal het een succes worden zodat hierdoor meer biljarters de weg 
naar de Horna weten te vinden. Dit is wel zo ongeveer wat er te vermelden 
valt en heeft er nog iemand iets te melden dan kan 
die mij aanspreken op de jaarvergadering. 
 
Graag tot ziens daar Bensink. 
 
 
Jaarverslag ledenwerving\sponsoring 
 

Sponsoring 
Het afgelopen jaar is een periode geweest met weinig grote veranderingen 
op sponsorgebied. 
Gezien de economische situatie, waar natuurlijk ook het bedrijfsleven mee 
te maken heeft, werd dit wel enigszins ingecalculeerd. 
Gelukkig kunnen we bij Horna rekenen op een trouwe en enthousiaste 
groep van bedrijven die onze club blijft steunen. Geweldig!! 
Niet alleen financieel maar ook “in natura” dragen deze ondernemingen 
telkens hun steentje bij. Schilderen, glaswerk, verwarming…noem  maar 
op. Telkens krijgt BV Horna een zéér welkom steuntje in de rug! 
Helaas heeft MicroNorm Electronics besloten te stoppen met het 
sponsorbord en adverteren in ons clubblad. We moeten alert blijven de 
vrijgekomen ruimte weer opnieuw in te vullen. 
Tijdens diverse toernooien hebben we bedrijven bereid gevonden deze 
extra activiteiten financieel en/of  in natura te ondersteunen. Een 
voorbeeld, zonder anderen tekort te willen doen (!) is de leuke geste van 
Matthieu Robert en Gerard Groot om biljarten met een visje te supporten! 
Of een nieuwe keu van biljarthandel Feller tijdens het Jaap Bleeker 
Toernooi! 
Een nieuwe bordsponsor heeft zich aangediend: restaurant “de Fles” op 
het Kleine Noord in Hoorn. Waarvoor onze hartelijke dank. 
 
We hebben een eerste aanzet gegeven de bedrijfslogo’s van onze 
sponsoren/ adverteerders te verzamelen. Doel hiervan is sponsoruitingen 
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via meerdere kanalen binnen de vereniging te kunnen communiceren. De 
sponsoruitingen van o.a. onze website krijgen op deze wijze een 
professionelere uitstraling. Een aantal is inmiddels in ons bezit, de overigen 
zullen wellicht volgen. 
 

Ledenwerving 
Op het gebied van ledenwerving is het een redelijk bewogen jaar geweest. 
Er is veel energie gestoken in eventuele toetreding van de KBO spelers. Dit 
zou voor onze club een flinke groei van leden kunnen gaan inhouden. 
Waar het zich in eerste instantie liet aanzien als een eenvoudig wijziging, 
bleek gaandeweg dat verschillende scenario’s een enorme impact zouden 
hebben voor de vereniging. Vooral Rinse Asma, Rob Boon en Wim Possel 
hebben in deze een meer dan behoorlijk handje toegestoken! Ook hebben 
we nog een beroep mogen doen op oud-voorzitter K. Besseling. Waarvoor 
erg veel dank. 
 
We hebben gelukkig weer een aantal nieuwe leden bij kunnen schrijven. 
Gebleken is dat dit te danken is aan een aantal belangrijke pijlers van onze 
club: aanwezigheid van (hoog) spelniveau, keuze uit meerdere speel-
avonden en innovatie. 
Met de laatste wil ik verwijzen naar de, sinds dit jaar, mogelijkheid voor het 
volgen van biljartles. Specifiek naar deze mogelijkheid, is het afgelopen 
jaar een aantal malen gevraagd door aspirant leden! 
Vernieuwing zal ook in de toekomst belangrijk zijn om te komen tot 
ledenaanwas. 
 
In de nabije toekomst zullen er wel weer ideeën opborrelen om ónze 
Biljartvereniging Horna vooruit  
te helpen. Hebt u een idee of voorstel? Laat het ons weten! 
 
J. Beers 
Sponsoring & Ledenwerving 
 
 
Jaarverslag toernooicommissie  
 
In 2011 begon te toernooicommissie aan een zware taak. Het eerste jaar 
zonder de  actieve leiding van heerschap Rob Boon en de wens om de 
toernooien dit jaar tot een nog groter succes te maken. Deze strijd gingen 
we dit jaar weer aan met de zelfde mensen als vorig seizoen. 
 
De toernooicommissie bestaat nu dus uit: 
Voorzitter:  Kevin De Decker 
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Leden:   Rob Reinderman 
  Jan Pool 
  Willem Prumper 
  Rien Bakker 
 
Echter nog altijd opzoek naar nieuwe leden om nog meer toernooien tot 
een succes te kunnen maken (zie ook vacature blad). 
 
Toernooien & finales 
De toernooien & finales tot nu toe zijn over het algemeen goed verlopen, 
hieronder zijn ze verder uitgewerkt per catagorie. 
 
Pk finales 
De pk finales zijn dit jaar goed verlopen, met name de lunches die de 
kantinedames van de Horna verzorgen beginnen goed bekend te worden. 
Aandachtspunt blijft de geringen opkomst van het publiek waardoor de 
omzet verbeterd moet kunnen worden. Tot slot wordt het streven voor 
volgende jaar om de publiciteit en het internetgedeelte nog beter te 
organiseren (iemand die zich hiervoor wil inzetten is zeer welkom). 
 
BV Horna Driebandentoernooi 
Een mooi toernooi waar de Dick Jaspers Drieband Bokaal voor de tweede 
keer naar Gerard Wammes is gegaan. Geen driebander pur sang maar das 
ook niet belangrijk bij dit toernooi, het gaat juist om het Horna-gevoel en 
dat was er zeker. Dus ik zou zeggen geef u volgend jaar ook op! 
 
BV Horna/Juweliers de Vries kadertoernooi 
Een schitterend toernooi waarbij alles groeit; de kwaliteit van de spelers, 
het aantal publiek en de omzet! Top toernooi, ga zo door. 
 
Vika toernooi 
Weer gewonnen door Germ, is dat misschien de rede van het dalende 
aantal deelnemers? Ik hoop het niet want volgend jaar zou ik graag weer 2 
druk bezochte voorrondes zien! Daarom zijn we met de toernooicommissie 
met name opzoek naar 1 of 2 personen die het toernooi met nog meer 
passie en inzet kunnen organiseren met natuurlijk alle hulp waar nodig van 
mij in eigen persoon. Ik zeg Hornaleden, een kleine dienst voor uw club 
voor 3 geweldige samenbrengende dagen van haar leden. 
 
Daaf bron 
Wat een niveau van de jeugdige spelers. De oude garde gaat het volgend 
jaar zeer moeilijk krijgen om de titel in de wacht te slepen. Bij de senioren 
dit jaar een toernooigemiddelde van (uit mijn hoofd) rond de 70. En met de 
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zaken die naast het biljarten georganiseerd zijn een must om volgend jaar 
te bezoeken. 
 
Jaap Bleeker 
38 deelnemers van de nog net 100 jeugdleden die de 
KNBB heeft de horna op bezoek gekregen voor dit open 
jeugdtoernooi. Het is heerlijk om de jeugd samen te brengen en ze samen 
te laten genieten van ons mooie spelletje. Het is dan ook schitterend om de 
aller kleinste samen te zien spelen met de wat ouderen, een aanrader om 
in uw agenda op te nemen. 
 
Tot slot nog een woord van dank voor: Alle toernooicommissieleden, Peter 
Bouwhuis, Rinse Asma, Rob Boon. 
 
hopende u op een toernooi te treffen, 
Kevin De Decker 
Toernooicommissie 
 
 
Jaarverslag jeugdcommissie en opleiding  
 
Eind 2010 was het dan daadwerkelijk een feit. Na jaren van goede 
gesprekken en ideeën hebben we de knoop doorgehakt en zijn wij bij de 
BV Horna officieel begonnen te investeren in een opleiding bij onze 
vereniging, en dit gaat hartstikke goed! 
We hebben nu officieel 10 instructeurs in opleiding en wel: Rinse Asma, 
Jan Beers, Rob Boon, David Bron, Kevin De Decker, Jos Noordeloos, 
Peter Ossebaar, Willem Possel, Arie Rotteveel en Nico van Til. Iets waar ik 
super trots op ben en vermoed dat we de opleiding daadwerkelijk goed 
kunnen bezetten.  
We zijn daarom al begonnen met een pilot van les geven aan 10 
enthousiaste leden, helaas door drukte van onze voorzitter blijven het 
aantal lessen gering. Maar er zullen er zeker nog een paar volgen!  
Seizoen 2012-2013 zullen we dan echt beginnen structureel les te geven 
elke zaterdag of 1 keer in de twee weken.  
Wanneer hier meer over bekend is vind u dit uiteraard terug in het clubblad. 
 
Veel biljart-plezier, 
 
Kevin De Decker 
Commissie opleiding  
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Jaarverslag arbitragecommissie seizoen  
 
Voor de arbitragecommissue was het jaar 2011 nog rustiger dan 2010. Er 
waren slechts vier gevallen te behandelen. In 2010 waren dat er nog zes. 
Net als in 2010 ging het alleen om het niet op komen dagen voor een 
telbeurt bij wedstrijden. Ook waren er twee meldingen die uiteindelijk geen 
zaak bleken te zijn. 
We hebben slechts een keer hoeven te vergaderen.  Na hoor- wederhoor 
en overleg zijn alle betrokkenen ook schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de uitslag met een kopie naar het bestuur en de wedstrijdleider. Er was 
geen enkel beroep bij het bestuur. 
Wat wel opvalt is dat er ieder jaar vlak na de zomer een piek is. Blijkbaar 
moeten we dan weer wennen aan het idee dat het biljartseizoen weer is 
begonnen en dat we dus ook weer moeten tellen! 
Het lijkt er op dat de nieuwe manier van aankondigen van telbeurten via het 
scherm en van te voren bellen van mensen goed werkt. In het jaar 2012 is 
er tot nu toe geen enkele zaak geweest. 
Tot slot willen we nogmaals zeggen dat als iemand wil ruilen, hij dat goed 
moet afspreken en ook door moet geven aan de wedstrijdleider.  
 
Namens de commissie,  
 
Piet Hollestelle 
 
 
Agendapunt 5 
  

• Het verlenen van decharge aan de penningmeester door de 
vergadering. 

• Benoeming reserve kascommissie 
 
Nico pool is volgend jaar aftredend. 
 
 

JAAR LID LID Reserve 
2010 Ton Hoogland Piet Hollestelle Nico Pool 
2011 Piet Hollestelle Nico Pool Jan van Son 
2012 Nico Pool Jan van Son Ben Geldermans 
2013 Jan van Son Ben Geldermans Nog te benoemen 
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Agendapunt 6  
 
Aanpassingen HHR: deze behoeven allemaal de goedkeuring van de 
vergadering 
 

• De contributie is per 1 januari  licht verhoogd, dit behoeft alsnog de 
goedkeuring van de vergadering.  
 

• Er ligt het voorstel van het bestuur  om het bestuur mandaat te 
verlenen voor het kunnen verhogen van de contributie met een 
maximum van € 5,00 per 1 januari 2013, motivatie hiervoor is dat 
anders gewacht moet worden op de jaarvergadering die plaats 
vindt in April terwijl het contributiejaar van 1 jan tot 1 jan loopt.  
De verhoging vindt alleen plaats als het nodig is en moet als 
zodanig ook gemotiveerd worden. 
 

• Er ligt het voorstel van het bestuur om de contributie voor 
meerdere avonden gelijk te schakelen, (zie publicatie in clubblad 
Dec 2011).  

o We willen vanaf 01-01-2012 naar de situatie toe dat 
iedereen kan biljarten wanneer hij/zij wil, mits de gangbare 
regels voor de avonden dat toelaten, en dat voor één en 
hetzelfde lage bedrag. 
In het geval van een wachtlijst genieten nieuwe leden 
voorrang bij aanmelding boven bestaande leden die een 
tweede avond willen spelen . 
 

• Er ligt het voorstel van het bestuur om alle leden bij de KNBB aan 
te melden die nu niet aangemeld zijn(Op dit moment zijn dat 90 
leden).We streven naar een sterke bond om onze vergrijzende 
sport  zoveel mogelijk te ondersteunen.  

o Kosten, overeengekomen met de KNBB: 
� Jaar 1: Aantal  x (€5,00 - €3,00) = ±  €180,00 
� Jaar 2: Aantal  x (€5,00 - €2,00) = ±  €270,00 
� Jaar 3: Aantal  x (€5,00 - €1,00) = ±  €360,00 
� Vervolgens: Aantal  x €5,00 

 

• Er ligt het voorstel van het bestuur om buitengewone leden te 
kunnen benoemen. 
 

o Alle leden behalve de ereleden betalen contributie, 
iedereen die voor de HORNA uit komt in een team dient lid 
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te zijn en dus ook aan alle verplichtingen te voldoen zoals 
in het HHR opgenomen is.  

o Enkel en alleen op verzoek van het bestuur kunnen niet lid 
zijnde spelers worden uitgenodigd om te spelen in een 
Horna-team. De redenen hiervoor kunnen zijn: 

o van sportieve aard (hoog niveau) 
o promotie van de biljartsport of van de Horna als biljartclub 
o andere zwaar wegende redenen. 
o Hierbij geldt alleen de regel dat men lid moet worden van 

de Horna met de daar bij horende contributieverplichting, 
de andere verplichtingen zoals arbitrage vervallen mits 
men dan ook op geen enkele ander manier van de Horna 
gebruik maakt (clubavond, clubtoernooien, vrij spelen etc.). 

o Kleding voorschrift geldt conform het HHR dwz standaard 
rode blouse met embleem of aangepast teamtenu goed 
gekeurd door het bestuur. 

o Deze leden dienen in de ledenadministratie opgenomen te 
worden, met de status….. ‘buitengewoon lid’, af te korten 
met blid in de administratie. 
 
 

• Er ligt het voorstel van het bestuur  om de kantineprijzen per 1 Mei 
2012 te verhogen:  
 

� Koffie en thee   van €1,00 blijft €1,00 
� Frisdrank    van €1,20  naar €1,30 
� Bier          van €1,30  naar  €1,40 
� Sterke drank    van €1,50  naar  €1,60 
� Bami, kroket en frikadel  van €1,10 naar  €1,20 
� Frikadel en picanto   van €1,30  naar  €1,40 
� Broodjes    van€ 0,60  naar  €0,70 
� Broodje kroket en frikadel  van €1,80 naar  €1,90 
� Broodje ham, kaas en worst  van €1,20  naar  €1,30 
� Tosti     van €1,40  naar  €1,50 
� Uitsmijter    van €2,55  naar  €2,70 
 
• Er ligt het voorstel van het bestuur om de horecavergunning 

(1991)te vernieuwen, dit vraagt ook om een wijziging van het HHR. 
Het bestuursreglement horeca en verenigingen dient aan het HHR 
toegevoegd te worden(ligt ter inzage). 
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Agendapunt 7 
 
Bestuursverkiezing 

• Aftredend: Arie Rotteveel, herkiesbaar en er zijn geen 
tegenkandidaten 

• Aftredend: Wim Possel, niet herkiesbaar 
• Aantredend: Kevin De Decker als interim voorzitter. 
• Aantredend: Nico Schipper als bestuurslid algemene zaken 
• Mededeling: Koos Smit treed volgend jaar af als wedstrijd 

coördinator en is niet herkiesbaar. 
 
Rooster van aftreden   

20
07 

20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

                        

Voorzitter 
Wim 
Possel 

O         XX       X 

Vicevoorzitter Rob Boon         O       X   

Secretaris(ledenadministratie) 
Rinse 
Asma 

       O 
 

     X 
 

  

Penningmeester 
Arie 
Rotteveel 

  X       X       X 

Wedstrijd coördinator 
Koos 
Smit 

    O       XX       

Toernooien 
Kevin de 
Decker 

        O       X   

Ledenweving en sponsoring Jan Beers     O       X       

Gebouwbeheer en techniek Rob Boon     O       X       

Jeugdzaken/Algemene zaken 
Bas 
Bouwhuis 

      O       X     

O = aangetreden 

X = einde periode 4 jaar 
XX = einde periode 4 jaar 
en niet herkiesbaar 
 
De interim voorzitter neemt de voorzittershamer over van de scheidende 
voorzitter en nodigt mensen uit om naar behoefte nog iets uit de doeken te 
doen over de bewezen diensten van Wim en niet te vergeten zijn 
levenspartner Irma. 
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Agendapunt 8 
 
Pauze(dorst) 
 
 
Agendapunt 9 
 
Huldiging kampioenen 
 
Mathieu Robert  LIBRE KLEIN 1e KLASSE – DISTR  
 promotie 
Kevin De Decker LIBRE KLEIN 1e KLASSE – REGIO en NK 
   promotie 
Peter Ossebaar  LIBRE KLEIN HOOFDKLASSE – DISTR 
Raymon Groot  BANDSTOTEN 3e KLASSE - REGIO en NK 
   promotie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rondvraag  
 
 
Sluiting 
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Uit het gebouw.. 

 
In deze rubriek houden we de leden van de Horna namens het bestuur op 
de hoogte m.b.t. het wel en wee van het beheer en onderhoud van ons 
mooie gebouw aan het Achterom. 
 
HERINRICHTING BENEDENZAAL EN KANTINE : Ed Brinkman heeft in 
februari de sfeerimpressie toegelicht die interieuradviseuse Karin Rodijk 
heeft gemaakt voor de herinrichting van de beneden-
verdieping. 
Het bestuur kan zich vinden in de plannen , deze moeten 
verder worden ontwikkeld , er moet een begroting 
gemaakt worden en er moet gekeken worden naar wat de 
financiële mogelijkheden zijn. 
Willen we de zaken goed en grondig aanpakken dan gaat dit veel geld 
kosten , dit kan niet alleen uit de algemene middelen van de Horna worden 
betaald. 
We gaan op zoek naar subsidie , op zoek naar sponsoren (b.v. een club 
van honderd) , op zoek naar mensen binnen de vereniging die materialen 
kunnen aanleveren , op zoek naar vakmensen die een bijdrage willen 
leveren aan de verbouwing  op zoek naar mensen die middels activiteiten 
(b.v. een veiling , een bingo-avond een biljarttoernooi) geld willen 
inzamelen voor de verbouwing en herinrichting. 
Voor het ontwikkelen en later begeleiden en uitvoeren van de plannen zijn 
willen we  twee mensen  (naast Ed Brinkman en Rob Boon) zitting laten 
nemen in een te vormen bouwcommissie. 
Daarnaast hebben we mensen nodig die iets kunnen betekenen in al de 
andere genoemde zaken. 
We zullen als vereniging met zijn allen onze schouders er onder moeten 
zetten om onze benedenverdieping een facelift te geven waar we de 
komende jaren ruimschoots mee vooruit kunnen. 
Voor informatie en aanmeldingen : gebouwbeheer@horna.nl
bij mijn persoon (Rob Boon), persoonlijk of middels een telefoontje (0228
322310). 
 
Positief nieuws , na uitvoerig overleg met de gemeente Hoorn hoeft er 
geen ontruimingsinstalatie te worden geplaatst , een grote opluchting want 
dit zou een investering van minimaal Euro 5.000,= gevergd hebben.
Hulde dus voor Rinse en Rob , die dit voor mekaar hebben gekregen.
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Materiaalman Bertus heeft de ballenpoetsmachine van boven mee naar 
huis genomen en gereviseerd. 
Deze was er hard aan toe…… ! Ook  de oude ballenpoetsmachine van 
beneden heeft hij opgeknapt zodat we er nu een op reserve hebben staan.  
Ook ligt er nu een gebruiksaanwijzing zodat iedereen weet hoe om te gaan 
met de machine en de ballen. 
 
De banden van de grote tafels boven zijn inmiddels vervangen en de tafels 
zijn gesteld. 
Komend seizoen komen er teamwedstrijden op de grote tafel (bandstoten , 
libre en kader) , wellicht krijgen we voorwedstrijden toebedeeld , er kan nu  
getraind worden op de grote tafels en misschien gaat er wel op de 
clubavonden in competitieverband op gespeeld worden. 
Allemaal redenen om de tafels optimaal voor elkaar te krijgen ,  
Aanleiding voor dit alles is  (o.a. door de promotie van drie jeugdleden naar 
de grote tafel)  de wens om biljarten  op hoger niveau dan de kleine 
wedstrijdtafel bij de Horna mogelijk te maken. 
 
In de grote zaal beneden zijn de tweede serie voorzetramen geplaats door 
vader en zoon De Decker , de laatste (in de hoek van de wedstrijdleider) 
worden geplaatst nadat het schilderwerk buitenom is gedaan . 
Al met al weer een stap vooruit in de strijd tegen de kou en voor een betere 
klimaatbeheersing in ons gebouw (en uiteraard minder stookkosten). 
 
Het tweewekelijks (wordt soms driewekelijks) overleg bestuur met de 
beheerders werkt naar behoren ! 
 
Bij de jaarlijkse controle van de brandblusapparatuur moesten twee 
(overjarige) brandblussers worden vervangen , een kostbare maar 
noodzakelijke en verplichte uitgave. 
 
Joop Smit heeft de hoek van de wedstrijdleider opgeknapt (vochtschade 
aan het sierpleisterwerk) + de wand bij de ingang gerepareerd , alles weer 
dik voor mekaar ! 
 
Wim Ooteman gaat i.s.m. Co Krijnzen (Jan Reek Natuursteen) de houten 
drempel bij de voordeur vervangen door een mooi en onderhoudsvrije 
hardstenen exemplaar. 
 
Eerste deel van het archief is overgebracht naar het Westfries Archief. 
Tweede deel moet nog door ons worden uitgezocht , van de belangrijke 
papieren moeten wij nog kopieën maken. 
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Bij het doorzoeken van het archief kwamen we ook nog fotomateriaal tegen 
uit het rijke verleden van de Horna. Het plan is om dit te digitaliseren en te 
gaan plaatsen op de website van de Horna (in het fotoarchief). 
 
Het prikbord bij de ingang is vervangen door een grotere en modernere 
uitvoering (whiteboard) , de dames van de kantine zijn verblijd met een 
nieuwe magnetron. 
 
Tot zover het overzicht , mocht u vragen of opmerkingen hebben schroom 
dan niet contact met ons op te nemen (gebouwbeheer@horna.nl)! 
 
 
Rob Boon 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Staat u wel eens aan het biljart? 

Gewoon leuk, gezellig, voor de fun. 
 

Of totaal onbekend en “lijkt het u wel wat”? 
 

Ooit overwogen lid te worden van een club? 
 

En maar niet over de drempel heen gestapt! 
 

Stap vrijblijvend eens binnen bij: 
 

Biljartvereniging Horna 
 

Wie weet is het gewoon leuk en gezellig! 

Het zou zo maar kunnen! 
 

www.horna.nl 
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De week door.. 

 
Dinsdagavond. 
 
Dinsdag, 7 februari 2012. 
Buiten is het koud, binnen brandt de kachel en staan 36 trouwe leden klaar 
om elkaar weer naar het leven te staan op een leuke biljartavond. Wordt 
het feest bij winst of de eenzaamheid van de verliezer? 
Dinsdagavond We zullen het aan de hand van de scorings-lijstjes eens 
kijken wat deze avond aan vreugde en verdriet heeft opgeleverd.
We spelen op dinsdag met een moyenne dat berekend is op 30 beurten. 
Interessant is dus wie in minder dan 20 beurten zijn partij kan afsluiten en 
zéér interessant wie meer dan 30 beurten nodig heeft. De te maken punten 
staan achter de naam: 
 
Naam  Aant Naam  Aant Beurten  Car.
        
H.Huffman  55 J.van Son 60 13 55 -
B. Joris       59 G.Boor  79 12 59 -
J.Sluiter   114 E.Baas  46 14 114
J.Nat          64 J.Baars  51 20 16 -
G.Boor       79 F.Loots  42 20 79 -
D.van Gendt 30 J.Baars  51 35 30 -
R.Boumans 54 J.Duinmayer 104 37 50 -
D.van Gendt 30 B.Pannekoek  55 39 30 -
J.Scholte 20 E.Brinkman 19 36 15 –
S.Zweet  76 A.Koomans  46 35 46 –
 
Bovenstaand de oogst uit 83 partijen die op deze avond zijn gespeeld. De 
conclusie is dus duidelijk.  Een geweldige avond, waarop slechts 5 partijen 
slecht te noemen zijn.  Verliezers?  Nee, hoor niemand, want er waren in 
die 5 “slechte” partijen eigenlijk alleen maar afleggers en die zijn niet te 
maken. En de verliezers in de partijen met weinig beurten konden er ook 
niets aan doen, want er lag nooit een maakbare bal als ze aan de beurt 
waren. Misschien was de enige verliezer Bram Pannekoek die in 29 
beurten klop kreeg van zijn maatje Henk Verschoor met één punt verschil. 
Die partij was wel het feest van de winnaar en de eenzaamheid van de 
verliezer.  En dat zet kwaad bloed.                                                                                    
Boze tongen beweren dat Bram en Henk in het vervolg ook niet meer met 
elkaar, maar alleen nog tegen elkaar zullen klaverjassen.   
Wegens gebrek aan ruimte: Deze week geen quiz. De uitslag van de vorige 
quiz was niet al te moeilijk. We hadden drie inzenders en die hadden de 
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oplossing goed. Maar helaas geen prijs voor hen, de moeilijkheden liggen 
waarschijnlijk aan het insturen van die oplossing. Wij zitten er niet mee, 
want de reglementen zijn duidelijk: 10 inzenders is het minimum. De prijs 
van de vorige opgave, pondje paling,  gaat dus weer naar de 
wedstrijdleiding.  Peter en Jan eet smakelijk. 
En dan nu nog de eindstand van periode drie, groep A. Er is maar één 
groep trouwens: 
 

Naam  Aant  MP    Prt    Brt    Car     Serie     Moy    Stijg%     + of – 
1. P.vd Gracht 61 32     14     394   840     21         2.13    105%      +3 
2.Bert Joris 59 32      “       387   780     25         2,02    102%      +1 
3.Henk Brekelmans 48 27      “       402   652     21         1,62    101%      +1 
4.Co Morsink 129 26      “       414 1719     28         4,15      97%      - 4 
5.Arie Rotteveel  81 25      “       391 1045     23         2,67      99%      - 1 
  
Een prima resultaat op het eerste gezicht. Gelet op het aantal plusjes (op 
de hele lijst slechts vijf!) ziet het er toch wat anders uit. Wat daaraan te 
doen, vroeg ik de wedstrijdleiders. De oplossing is simpel: “Weggeven is 
beter dan ontvangen”. 

 
Tot slot een update van het wel en wee van de leden: Hans Ouwejan heeft 
bedankt. Nieuwe leden zijn: Rob Brinkman en Michel Morsink. 
Cor Bakker en Cees Bakker zijn na een lange periode weer terug.  
Henk Luppens is tijdelijk voor een back up en update in behandeling. 
Onze nieuwe vertegenwoordiger is tactisch diplomaat: Henk Brekelmans. U 
weet waar u moet zijn met problemen. Daarmee is een eind gekomen aan 
de periode Sjaak Zweet, die daarmee de sores aan de wilgen hangt en nu 
echt gaat biljarten. 
Jan Mulder heeft een vervelende achillespees blessure en daardoor 
verhinderd te biljarten.  
De totale lijst op de dinsdag is nu 46 spelers lang. Lang zat, dus vol. En het 
mooie is er zijn er altijd een dikke 30 aanwezig! Dat zegt genoeg over de 
animo, gezelligheid en de wedstrijdleiders: Peter Bouwhuis en Jan Pool! 
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De week door.. (vervolg) 
 
Donderdagavond 
 
De donderdagavond bestaat uit een mengelmoes van beginners tot 
aanstaande profs. En deze spelen tegen elkaar. Uiteraard moet de prof er 
100 tegen de beginner 20, maar dat maakt het juist zo spectaculair. Het 
kan alle kanten op. 
Zo moest ik laatst tegen Simon. Simon moest er 58 maken en ik slechts 23. 
Tegen Simon spelen heeft makkelijke kanten; als hij mist liggen de ballen 
lekker dicht bij elkaar. Dit betekent vaak dat ik de eerste bal wel raak, maar 
de tweede vormt dan al een probleem wat ik zelf creëer. Als Simon dan 
weer mag aantreden moet hij eerst zorgen dat de ballen bij elkaar komen. 
Soms lukt hem dat in één beurt en soms heeft hij er meer voor nodig. Maar 
het lukt hem altijd. Een genot voor het oog. Ik vergelijk het maar met ballet 
op een groen laken. En als ik dit dan ruw verstoor, alsof ik met 
bergschoenen het groene laken betreed, dan voelt dat bijna misdadig. 
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En dan heb je Arnold. Libre speelt hij niet meer, want dan komt zijn 
tegenstander de hele avond niet meer aan beurt. Arnold legt zich toe op 
het ‘Kaderen’. In één van mijn eerste partijen tegen hem was de vraag van 
Laura of ik het erg zou vinden lang aan de kant te zitten. Kon ik even 
uitrusten van mijn vorige partij en kon ik tevens het echte biljarten 
aanschouwen. En dat was het. Biljarten op de vierkante centimeter. Als de 
speelbal net een centimeter langer doorliep dan feitelijk de bedoeling was, 
dan keek Arnold al ontevreden, terwijl ik met uitpuilende ogen mijn lippen 
bevochtigde. 
Zo stopte Arnold op een zeker moment en knikte naar mij dat het mijn beurt 
was. Maar het was toch een loepzuivere carambole? Nee, de bal was niet 
uit het vak geweest. Moet dat dan? Ik kreeg vervolgens uitleg over het 
kader spelen. De diverse types, de afmetingen de lijnen op het laken. Nee, 
daar ben ik voorlopig nog niet aan toe. 
 
 
 
 
 
 
 
Overigens won ik de partij met een verschil van 4 caramboles. Dat was niet 
zozeer mijn verdienste, maar het feit dat Arnold mij persoonlijk begeleidde 
naar de zege met steun en support. 'Deze bal kun je beter nemen over 
rood... Geen effect en onderaan raken .... Keu omlaag en vaste voorhand'. 
Het was mijn eerste partij met een gemiddelde van net boven de 1. 
 
Helaas is het nog allerminst stabiel. Ik schommel tussen de 0,4 en 1,3. 
Laatst besprak ik met Rien mijn vorderingen. Er zijn een aantal fases te 
onderscheiden. Eerst moet je richting de 1 gemiddeld. Dat is fase één. Dan 
moet je je meer verdiepen in het spel en via structuren spelen. Gericht op 
de tweede bal. Dan krijg je de ballen meer bij elkaar en krijg je de kleine 
series. Je stijgt dan ‘snel’ naar 3 á 4. Maar om dan verder te stijgen richting 
de 6 en daarboven, is veel tijd nodig. Dit vergt meer inzicht en je moet het 
spelletje gaan beheersen. Rien vordert de laatste tijd goed. Ja, die gaat al 
stevig richting de 5. Dat gaat dus goed komen. 
Ook Ton is een vedette. Hem zien spelen is fantastisch. Er straalt een 
enorme rust uit, alsof het maken van een carambole geen moeite kost. De 
eerste donderdagen kreeg ik van Ton een aantal tips. Zeg maar, de do's en 
dont's van het biljarten. Ik heb nog nooit tegen hem moeten aantreden en 
wellicht maar goed ook, want wat zou 'de meester' wel niet van mijn keu-
hantering en afstoot moeten denken. 
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Gelukkig was ik niet lang de 'junior'. Daan Fons kwam op een mooie 
donderdagavond binnen lopen. Hij valt op met een imposante verschijning. 
2 bij 2 meter en met een hoofd als een biljartbal. Ook Daan geniet van het 
spelletje, dat kun je zien. Wij beiden hanteren de keu nog met enig moeite 
en zien niet altijd hoe de bal gespeeld moet worden. Met veel g
we onze punten en laten vaak onmogelijke ballen achter. Een prof speelt 
niet graag tegen een beginner en ik snap daar de reden wel van.
Laatst kwam ik tegenover Daan te staan. Als het boksen was geweest was 
het een ongelijke strijd, maar met biljarten hielden we elkaar mooi in 
evenwicht. Het was onze laatste wedstrijd voordat een select groepje van 
biljarters op tafel 7 de kunst van het 'driebanden' beoefent. Daan had 
zichtbare moeite met de concentratie na 2 moeilijke partijen, maar sloeg 
zich er dapper doorheen. Ik maakte, zoals zo vaak, de meest lastige ballen 
terwijl de simpele ballen gewoon mis gaan. Door het feit dat ook Daan 
moeilijke ballen achterliet kon ik het winnen, al was het allerminst 
gemakkelijk. Was het de eerste partij van de avond, dan was het me niet 
gelukt, vrees ik. 
 
Zoals geschreven trad na ons het illustere gezelschap der driebanden aan. 
Iedereen mag deelnemen. Ze hebben me meerdere keren ge
Beginners halen namelijk met gemak op een goed biljart 10 banden. Het 
caramboleren is echter een andere kunst. Dat vereist inzicht en precisie. 
Een afwijking van een millimeter is over een groot aantal banden al gauw 
enige centimeters. 
 
 
 
 
 
 
Voor een beginner is het driebanden spel al gauw Russische roulette. Dit 
gezelschap is deze fase al lang gepasseerd. Ze spelen in groepjes tegen 
elkaar. Het gaat niet om het winnen, het gaat om het plezier. Ze 
bekritiseren elkaar en iedere bal heeft zijn verhaal. Voor de afstoot de 
vraagtekens, tijdens de loop van de bal het commentaar, als
voetbalwedstrijd, en na de beurt de alternatieven. 
Ja. De donderdagavond is een mooie gezellige biljartavond voor beginners 
en aanstaande profs. 
 
Paul Gijben. 
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 Vacatures 

 
Het bestuur van de Horna is op zoek naar vrijwilligers die een va
onderstaande taken op zich wil nemen. 
Uiteraard krijgen jullie hierbij begeleiding en ondersteuning vanuit het 
bestuur. 
De afgelopen jaren is gebleken dat het huidige bestuur (vrijwel allemaal 
mensen met een drukke baan erbij) te veel tijd moet besteden 
uitvoerende taken en er dus te weinig tijd overblijft voor het besturen en het 
ontwikkelen van beleid, wat voor de toekomst van onze vereniging van 
groot belang is. 
Vandaar dat wij regelmatig een vacaturelijst gaan publiceren (in het 
clubblad , op de website en in het gebouw) in de hoop dat er mensen 
opstaan die het leuk vinden om een bepaalde activiteit te doen voor onze 
vereniging. 
Vele handen maken licht werk , wij als bestuur worden ontlast maar 
uiteraard dragen wij wel de eindverantwoording. 
 
Hier de eerste lijst: 
 
-    Organiseren van het horna bandstoottoernooi (seizoen 2012
-    Organiseren horna driebandentoernooi (seizoen 2012-2013)
-    Organiseren vika toernooi (seizoen 2012-2013) 
-    Iemand die affiches wil ontwerpen en maken voor horna toernooien,
     districtfinales , Nederlands kampioenschappen , kadertoernooi
 -   Een fotograaf die materiaal kan aanleveren voor onze website en het
     clubblad van alle  activiteiten + clubavonden bij de horna
 -   Iemand die het oude fotomateriaal uit het archief wil digitaliseren
     (scannen), voorzien van tekst en vervolgens aanleveren 
     webmaster (Germ Bot) van onze website 
 -   Mensen die zitting willen gaan nemen in de verbouwingscommissie

benedenverdieping (zie ook artikel elders in het clubblad)
 -   Iemand die de coördinatie en begeleiding van het nationale
     a-jeugdteam seizoen 2012-2013 op zich wil nemen 
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Daaf Bron toernooi Jeugd 

 
Eindelijk stond de kalender op 2 maart en gingen we met ze 3
horna me vader, Ferry en ik. 
Na het open van het toernooi door de voorzitter gingen we van start. De 
eerste ronde speelde ik tegen Joeb Lakeman. Aan het begin nog al 
zenuwachtig maar in de 3de beurt ging ik pas van start met een serie van 
70 schoot de partij voor mij al aardig op. De overige caramboles maakte ik 
in 13 beurten uit. Na onze partijen mochten de senioren aantreden. Ik heb 
nog even bij de senioren gekeken en ben toen naar huis gegaan. 
 
Zaterdagochtend om 10 uur gingen wij weer beginnen aan een lange dag 
waarin we 4 partijen moesten spelen. De eerste partij was tegen Lucas 
Meppe. De eerste 3 beurten had ik pas 13 caramboles gemaakt, daarna 
had ik een serie van 48 en in de beurt daarna maakte ik het uit met een 
serie van 59. Het ging toen erg goed, want na 2 partijen stond ik op een 
gemiddelde van 12!!! 
Na mijn partij nog even bij de andere kijken en snel aan de volgende partij 
beginnen. 
Deze partij speelde ik tegen Michel van Weely. Een normale partij met 
geen grote uitschieters maar toch weer gewonnen in 12 beurten. Het 
gemiddelde waar ik na 3 rondes op stond was nu 11.25 nog steeds super 
voor mijn doen. Onze 2 partijen waren nu voorbij en wij hadden even 
pauze, de senioren moesten nu weer een ronde 
biljarten. Tijdens die ronde gingen we met ze 5-en 
kip eten bij de Chicken Company, wat wel erg lekker 
was. 
We waren weer gearriveerd in de Horna en 
begonnen aan onze 3e partij. Dit keer speelde ik tegen Daniël Molenkamp 
die 90 caramboles moest maken. Daniël begon er sterk en zat al binnen 12 
beurt op 75 caramboles. Ik had er toen 59 en moest dus flink aan de bak 
om nog te kunnen winnen. En dat gebeurde ook in de 13e beurt ik maakte 
een serie van 60 terwijl ik er nog 61 moest maken dat was balen!! 
kwam gelukkig goed af, want Daniël maakte er nog 5 en ik ging daarna uit. 
Een spannende partij dus! 
Na deze partij gingen we met ze allen lekker eten. Soep,broodjes kroket of 
frikadel het was dik voor mekaar. Terwijl wij lekker zaten te eten speel
de senioren hun 2de partij. Het was ondertussen rond de klok van zevenen 
toen wij weer moesten spelen. De 4de en laatste partij van de zaterdag 
moest ik tegen Jordi Beers. Deze partij ging erg slecht ik denk dat de 
vermoeidheid ook wel een beetje toe sloeg. Deze partij verloor ik dan ook 
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kansloos van Jordi die uitging in 18 beurten. Ik had er toen helaas maar 
22…. Gemiddelde gezakt naar 7.85 doordat ik nu verloor en Quinn Dudink 
eerder al een partij had verloren stonden we nu gelijk op punten maar, 
omdat Quinn z’n % caramboles hoger was dan die van mij stond hij 
bovenaan. Het kon morgen dus nog flink spannend worden. 
  
Leuk detail me vader speelde nu tegen me broer. Hij maakte er 15 van 
acquit en Ferry maakte daarna de partij in 1 beurt uit. Vet knap, want me 
vader moet er 350 en me broer 400. De partij van me vader en me broer 
was af en daarna gingen we met ze allen naar huis. 
 
Lekker geslapen en om 10 uur stonden de junioren weer bij de Horna. De 
5de partij speelde ik tegen Tobias Weening, die aan het eind van het 
toernooi werd uitgeroepen tot talent van het toernooi, 
Ik begon erg zwak tegen Tobias in 10 beurten had ik er 54 en in de elfde 
beurt maakte ik het uit met een serie van 76. Toch nog wel tevreden. De 
laatste partij en ook de finale partij moest ik tegen mijn neef Quinn. En dat 
werd echt een thriller. Quinn ging voortvarend van start in de 4de beurt 
stond hij op 41 carmaboles ik antwoordde toen met een serie van 57 en 
kwam op 61 te staan. In verhouding stonden we nu op gelijke hoogte Quinn 
moet er 90 maken en ik 120. Na het missen van ballen die normaal 
gewoon maakbaar zijn kwam Quinn na 16 beurten op nog 1 carambole te 
staan. 
Ik moest er toen nog 18. Quinn mist voor die ene carambole 3x en ik kwam 
in die 3 beurten terug op ook 1 carambole. Quinn maakt zijn punt en ik 
moest nu alleen de acquit nog maken om kampioen te worden. Gelukkig 
had ik nog de na beurt, maar deze bal mocht ik dan niet missen. Gelukkig 
voor mij ging die bal dan ook raak en zo werd ik dus kampioen bij de jeugd 
op het Daaf Bron toernooi 
Vet gaaf vond ik dat. Ik wil iedereen bedanken die aan dit toernooi mee 
hebben gedaan in welke vorm dan ook biljarters, arbiters, toernooileiding, 
kantine dames, David Bron voor zijn mooie fotocollage en verder iedereen 
die ik vergeten ben.  
 
En wie weet misschien tot volgend jaar. 
 
Groetjes, 
 
Jordy Jong 
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Daaf Bron Top Libre Toernooi 

 
“Mijn vijfde titel op rij..” 
 
Op voorhand beloofde het 8e Daaf Bron Top Libre Toernooi een heel ander 
toernooi te worden dan zijn voorgaande edities. Was Hidde Lub (19)vorig 
jaar als jeugdig talent toegevoegd, dit jaar waren ook Ferry Jong(17) en 
Sam van Etten(15) van de partij.  
Naast deze drie topfitte jeugdspelers hadden we te maken met de 
levensgevaarlijke Kees Jong en outsider John Erkemeij, die mij een keer in 
1 beurt verschalkte. 
Wouter Heida (hij won nog nooit een toernooi!) is uiterst gedreven en 
speelde dit jaar een geweldig moyennne 57-2 van 40 rond, terwijl hij in het 
Topteam van Osdorp bijna alle tegenstanders achter zich laat met libre 
groot.  Voor Germ Bot was ik het bangst, want die overtrof dit seizoen alles 
door in de NK 57-2 68 moyenne te spelen. Ook biljartte hij zich met speels 
gemak naar NK’s libre Groot en 47-2,. 
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En ikzelf? Ik speel sinds jaren weer kadercompetitie en dat gaat me best 
goed af. Heb zelfs nog een nieuw spel onder de knie moeten krijgen: neo 
kadre geheten. En het is me warempel nog gelukt ook. Zo ben ik mezelf 
aan het begin van het seizoen regelmatig aan de trainingstafel 
tegengekomen en was toen voornemens  technischer te gaan spelen, want 
het kost aardig wat energie om te vaak via een overlevingsstrategie aan de 
tafel te blijven.  
 
Het trainen voor het Daaf Bron is elk jaar weer een item, maar puntje bij 
paaltje begin ik altijd weer veel te laat en glipt de tijd je weer door de 
vingers. Toch heb ik weer zo’n 2.500 caramboles kunnen trainen, wat gelijk 
staat aan een uurtje of vijf. Waar ik echter veel meer mee bezig ben is het 
toe leven naar zo’n toernooi. Toch schrik ik vrijdagochtend: IK HEB PAP IN 
DE BENEN. NEE HE! Ja dus, het zal de spanning zijn. Ik besluit de dag 
toch in aktie door te brengen en heb ’s middags ook nog een biljart leerling. 
Zal ik die afbellen, denk ik, maar dat gaat me toch te ver. 
De klok tikt onvermijdelijk en meedogenloos door en uiteindelijk laad ik de 
wisselbeker in de fietstas, de keu er nog bij en met frisse tegenzin er op 
aan!  
 
Via facebook en het NHD viel op te maken dat ik dit jaar niet als topfavoriet 
werd gezien. Ik werd zelfs ‘good-old’ Leo Koomen genoemd en een woord 
als fossiel was nog net niet op me van toepassing… Ik hou wel van dat 
fietstochtje, maar ben niet zo dol op de periode tussen binnenkomst en het 
eerste rollen der ballen. Toch was het leuk om de jeugdbiljarters te 
ontmoeten, die ook elk op hun eigen manier hier naar toe leven. En Sam 
en Ferry, die niet allen met biljarten meters zijn gegroeid. Er ligt een 
prachtige foto expositie uitgestald, gemaakt door Daaf Bron junior. 
Sommige foto’s getuigen van grote klasse en er word veel naar gekeken. Ik 
zet mijn keu neer op een strategische plek, zodat ik ‘m deze keer gewoon 
terug kan vinden. Ik schud handen en heb een goed gevoel over dit 
toernooi. De beker zet ik op zijn vertrouwde plek neer. 
 
Gelukkig. Voorzitter Wim Possel is aan het woord en dat betekent dat het 
jeugdtoernooi kan beginnen. Wim memoreert aan de aparte sfeer die bij 
zo’n evenement met zich mee brengt. De spanning bij binnenkomst is een 
hele verstilde spanning. Bijna onhoorbaar, sereen maar toch zo aanwezig. 
Hij beeld het zelfs uit en daarna mag het jeugdtoernooi losbarsten. De 
senioren trekken een kaart om de eerste ronde te bepalen. Ik tref John 
Erkemeij  
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Rond kwart voor negen kunnen wij aan de slag. Ik wet John in drie beurten 
opzij te zetten en ondanks twee onnodige missers en wat teveel 
moeilijkheden in de patronen ben ik wel tevreden. En opgelucht. 
De tweede partij tegen Kees gaat zelfs in een beurt, zonder moeilijkheden 
en een goed gevoel in de serie. Kees was goed van wal gestoken, maar 
was zelf gaan zitten na een biljardé, die gewoon werd goedgekeurd.  
Dit partij is goed voor mijn zelfvertrouwen. Martine was er ook bij en 
moeder Gien. Laatstgenoemde is door het dolle heen. Terwijl ik al lang 
klaar ben zijn de andere tafels nog lang bezig. Vooral het partij Ferry-
Wouter duurt maar en duurt maar. Ik besluit het niet af te wachten en laat 
Martine achter in de Horna. Ik spaar me voor de volgende dag. 
 
Op zaterdag moet de marathonman altijd in ieder aanwezig zijn, anders is 
het afgelopenl Ik probeer tegenwoordig mijn rust meer binnen dan buiten 
de biljartzaal te vinden. Zo kan ik ook eens goed naar de jeugdbiljarters 
kijken. Jordy Jong is daar tot nu toe onbedreigd. Tot mijn schrik beginnen 
we een kwartier te vroeg. Ik ben er niet klaar voor, probeer nog aan een 
broodje te knabbelen. Ik begin tegen Sam met twee. Een lastige bandstoot 
gaat er nipt langs.  Sam kan vervolgens ook niet doordrukken en in de 
tweede beurt prik ik  
‘m uit met 398…  
 
De ronde erna tegen Ferry gaat precies andersom. Ik moet in 1 beurt uit 
gaan, maar strand op 339, iets waar ik enorm van baal. Gelukkig heb ik wel 
de kracht om in de tweede beurt uit te gaan.  
 
Na vier ronden precies 200 moyenne. Wat een weelde! 
 
Vanaf dat moment beginnen de problemen. Tegen Hidde kan ik het niet erg 
meer opbrengen. Moe, de balans is weg, snel aangebrand. Loop pas tegen 
de eerste vastliggende bal aan.  
Gelukkig loopt de serie nog als een dolle en ben ik in vier beurten uit, 
Hidde vertwijfeld achterlatend. Mijn routine gaf hier de doorslag! Moyenne 
krijgt een knauw naar 166,66. 
 
Zondag moet ik 1 partij winnen om kampioen te worden en ik besluit dan 
gelijk Wouter maar te slachtofferen. Ik voel me ijzersterk. Weet vrijwel 
zeker dat ik niet ga missen. Ik raak ze echter wat kwijt en slaag er vijf keer 
net niet om in positie te komen. Door mijn irritatie en ongeduld daarover 
neem ik een enorm risico van de los en…mis! 
Wouter weet er wel raad mee. Hij loopt weg met 320 en mist pas als er een 
verschrikkelijke aanvangsstoot ligt die ik dan ook mis. Daarna mist Wouter 
een niet te moeilijke bal en ik mis een technische bal op een haar. Mis-mis-
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mis… Wat kan de klad er plotseling in komen en wat kan een prachtig 
moyenne aan flenters worden geschoten. Nog 141 over. Toch wel een hele 
boel, maar ik merk dat plotseling erg down ben. De stemming is 
omgeslagen.  
 
Vervolgens gaan er uren voorbij in wachten. In een soort somberte en in 
afwachting van de allesbeslissende match met vriend en rivaal Germ Bot. 
Germ houdt zichzelf in het toernooi door uit te gaan als Hidde 15 puntjes 
voor het eind sneuvelt. Alles is stroop geworden. Het schema loopt ineens 
enorm uit. Het zal er bij horen. Traag dik stroop. 
 
Toch komt het grote moment en ik probeer er klaar voor te zijn.  Germ kiest 
te beginnen en maakt slechts enkele caramboles. Ik ga goed van start, 
maar kom niet door de lange hoek en wat me tot nu toe slechts 1 x 
overkomen was gebeurt nu.. Ik kom vast te liggen door brute materiaalpech 
en de aquitstoot gaat er achterlangs, hetgeen op zich wel weer knap is. Ik 
weet nog dat we na twee beurten gelijk staan rond de 240 en dat ik in de 
derde beurt weer vast kom te liggen. Ook deze beginstoot gaat tot mijn 
ontzetting mis. Ver mis zelfs. Acht puntjes er bij. De droom spat uiteen en 
Germ prikt het partij uit.  
 
Dan heb ik nog wel een nabeurt en ik heb aan remise genoeg. Ik heb 
echter nog nooit een toernooi gewonnen in de nabeurt. Mijn eerste 
gedachte is het maken van de nastoot. Ik ga die toch niet drie keer achter 
elkaar missen? Brilletje recht, goed toelopen, vertrouwen uitstralen en 
afstoten als je er klaar voor bent.Ik juich als ik het punt gemaakt heb en er 
blijft een redelijke ophaalbal liggen. Ik speel ‘m er niet achterlangs en bouw 
moeizaam op tot ik in een keer een geweldige beslissing neem en de 
ballen mijn wil op weet te leggen. Niet missen, niet missen, rustig blijven. 
Het publiek keek ademloos toe en ik bibberde , maar probeerde te doen 
alsof het niet zo was. En zo kwam het wonder steeds dichterbij. Tik-tik-
tik…147 en nog vijf. Wat een heerlijk gevoel.  
 
Als ik er nog één moet hoor ik Germ roepen: ‘wat ben je toch een 
vervelend mannetje!’ en ik begrijp precies hoe hij zich voelt. Waar ik vorig 
jaar mijn tranen niet kon bedwingen was ik nu vooral blij. Blij en enorm 
trots. Een prachtig moyenne van 132,94 en een van de mooiste titels die ik 
ooit heb gehaald. Weggesleept voor de poorten van de hel… 
 
……. 
  



- 40 - 
 
 

Horna ViKa Clubkampioenschap 2012

 
"Prolongatie"      
 
Een vereniging van bijna 80 jaar oud, een paar man sterk bereidwillige 
organisatie én voldoende leden met gevoel voor spel en gezelligheid.. 
Plezier creëren kan haast niet gemakkelijker!  
Dat er best meer leden enthousiast  mogen worden van een dergelijk 
concept voor een leuke dag, wil ik hiermee nog eens benadrukken. En wie 
wil er nu niet zijn of haar naam gegraveerd zien worden in de grote 
wisselbeker als clubkampioen?? 
 
Ondergetekende had zijn voorronde zonder al teveel problemen 
doorlopen.. behalve natuurlijk de partij met Jac Pelt, wie net als vorig jaar 
beschreven, de meest te duchten opponent blijft. Een knap gemaakte 
remise met 34 in de 'nabeurt' was zijn verdienste. Evenwel zouden Germ 
en Jac zich beiden naar vandaag de finaledag begeven om elkaar 
ongetwijfeld nogmaals naar de kroon te steken... aldus geschiedde! Maar 
het bleek al snel dat Jac een beetje uitgefeest was dit weekend en kon 
Germ derhalve de klus eenvoudig afhandelen.  
 
Meer dreiging ging uit van John Erkemeij. Hij opende het bal meteen met 
een 50+ serie (al zou je het hem niet geven hoor). Dat de 
carambolemachine begon te haperen was een meevaller voor Germ die 
daar dan ook dankbaar gebruik van maakte, en zijn partij van 150 punten 
vervolmaakte!  
 
Prestigeslag deze 12e februari ging onder de titel: Rob Boon Vs Germ Bo
Een gure, snijdende en barkoude wind stak plots op, en zelfs de 
Jagermeister kon niet anders dan tot ijs te verworden. Siberië lijkt een 
zonvakantie in vergelijking met de psychologische, kille en bikkelharde 
strijd die hier gevoerd werd! Steken onder het ijs flitsten als onheilspellende 
schaduwen over het biljart en beroerden het driemaal sferisch plastic 
teneinde Rob Boon als overwinnaar toe te laten de dooi in te zetten. Germ 
kwam er slechts twee tot de finish tekort....  
 
Drie man in de poule met 4 punten, maar percentage gemaakte 
caramboles geeft de doorslag; Germ mocht de finale-arena andermaal 
betreden! 
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Eerste strijder van formaat in zijn vizier kwam in de gedaante van Leon 
Dudink. Vier turven bloeddorstig biljartfanatisme! Een serie van 11 als 
opening op een totaal van 18 verraste vriend en vijand en schudde Germ 
wakker en verontrustte gelijkertijd. Leon blijkt een bijzonder gevoel te 
hebben voor 'de ballen die raak moeten', een Dudink kwaliteit pur sang! 
Met nog 1 punt te gaan voor Leon leek er een vorm van drempelvrees in te 
zetten... maar, dit kan net zo goed een hoopvolle gedachte zijn geweest 
van Germ wie zich gesterkt leek, en met de rug tegen de muur ineens zijn 
resterende 52 caramboles wist te maken. Geen schande Leon, goed 
gespeeld!  
 
Denk je de Dudink episode ternauwernood te hebben overleefd, dient de 
volgende zich alweer aan: Jac Dudink! Iets meer turven, iets minder haar, 
niets minder fanatiek, wat een familie... er werd al geopperd het toernooi 
om te dopen naar het Dudinktoernooi! ViKaDu klinkt meer als een slechte, 
Oosterse puzzel...  
Helaas voor Jac bleken de 45 caramboles vrij veel in deze finale-fase na 
een toch lange dag, en Germ zou zich spoedig kunnen opmaken voor 
wederom de toernooi beslissende slag, en zo pogen zijn titel te verdedigen!  
 
Stratenmaker, moppentapper, Mister Maandagavond.. de man die 
moeiteloos links als rechts speelt en andersom (al is het maar omdat hij 
nauwelijks meer turven dan Leon in zijn paspoort heeft staan), straalde een 
beschon.... ontspannen indruk uit bij de start van: 
 

****____> Bertus Ensink Vs. Germ Bot         <____**** 
 

 
Een Bertus met focus is nimmer te onderschatten, bleek ook in zijn 
voorlaatste partij waar hij een kaderserie van 40 moeiteloos presenteerde! 
Germ was een gewaarschuwd biljarter en deed dan ook zijn best de 
'trekstoot' te winnen om zo mogelijk zijn de eerste klap van 1,50 
doeltreffend te laten zijn. Imponerend bleek het niet te werken op Bertus 
dat Germ ietwat arrogant zijn 'verkeerde hand' gebruikte om zich de acquit 
toe te eigenen.. Meer op zijn hoede toch, slaagde Germ er in zijn aanvang 
tot 53 caramboles te dragen (de daalder van weleer bedraagt heden dus 1 
euro 53)  
 
Wat onwennig vloeiden de eerste punten van Bertus uit naar het 
scorebord, waarna in de 2e beurt Germ moest gaan zitten op een vrij suffe 
resté dedans (één van de twee aan te spelen ballen heeft het vak niet 
verlaten - red.)  Bertus zag zijn kans schoon en rechtte zijn rug voor een 
mogelijk beslissende charge. Positie lag gunstig op de kop van de tafel, tot 
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een verraderlijke dedans hem verleidde danwel dwong zijn wapen van 
hand te wisselen... Even niet meer 'In Sync' met zijn wapen sloeg het 
noodlot toe. Eveneens resté voor Bertus! Germ veerde op en nam een 
slok...  
De benodigde laatste 32 caramboles werden in luttele minuten een feit; titel 
ViKa clubkampioen succesvol geprolongeerd!!  
 
Horna-leden, houdt twee zondagen begin 2013 vrij voor uw deelname aan 
dit prestigieuze ViKa toernooi!! 
 
Grrrm 
 
 
 
Ingezonden brief

 
Aan leden en bestuur van de Horna 
 
Leersum, 10 februari 2012 
 
Onderwerp: VIKA 2012 
 
  
Lieve allemaal, 
 
Ondanks mijn voornemen om ook dit jaar weer aanwezig te zijn
finales van het VIKA toernooi ben ik helaas niet aanwezig. Dit door       
problemen met mijn gezondheid. Vind het vervelend dat ik jullie teleur moet       
stellen daarom toch een korte speech op papier. 
 
Zondag 15 februari een jaar geleden was ik weer getuige van
sfeer en gezelligheid in de Horna. Een middag biljarten kijken maar ook 
vooral de mensen van de Horna weer ontmoeten. Het verleden laten       
leven in het heden. De mensen van toen gedenken door hun namen weer 
te noemen en herinneringen op te halen aan hoe het was. De Horna is 
verder gegaan, met de stroom mee, met de tijd mee. Dat is niet altijd 
gemakkelijk in deze tijd maar wie niet bereid is te veranderen en ver
nieuwen zal uiteindelijk niet overleven. Mensen aan je club binden heeft 
alles te maken met oprecht betrokken zijn en aandacht en liefde voor de 
sport. Een tweede thuis dat is de Horna voor velen die de liefde voor de 
biljartsport delen. Zo is het altijd geweest. Ook ik als kind voelde me 
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Vind het vervelend dat ik jullie teleur moet       

februari een jaar geleden was ik weer getuige van de warme 
sfeer en gezelligheid in de Horna. Een middag biljarten kijken maar ook 
vooral de mensen van de Horna weer ontmoeten. Het verleden laten       

un namen weer 
te noemen en herinneringen op te halen aan hoe het was. De Horna is 
verder gegaan, met de stroom mee, met de tijd mee. Dat is niet altijd 
gemakkelijk in deze tijd maar wie niet bereid is te veranderen en ver-

leven. Mensen aan je club binden heeft 
alles te maken met oprecht betrokken zijn en aandacht en liefde voor de 
sport. Een tweede thuis dat is de Horna voor velen die de liefde voor de 
biljartsport delen. Zo is het altijd geweest. Ook ik als kind voelde me 
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vertrouwd bij de Horna. Mijn grootouders en ouders hebben dat 
doorgegeven. Zo leeft de club ook door in mij. Ik ben dankbaar dat ik van 
mijn ouders de kracht heb gekregen er het mooiste van te maken. Ook nu 
het even wat moeilijk is. Lichtpuntjes zijn er altijd. Dat voel ik ook bij de       
Horna. 
 
Maak er altijd het mooiste van ook vandaag ook nu!! 
 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie plaats in de finale van 
het VIKA toernooi. 
 
Kees bedankt voor het doorgeven van mijn gedachten. 
Lieve allemaal tot volgend jaar… 
 
 
Liefs Helma Ambuul 
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Almere '83  Vs  Osdorp V-catering 

 
'Bikkeltijd'                 Almere, 03.12.2011
 
Biljarten, je moet er wat voor over hebben.. soms.  
Er gaan vele uren eenzaamheid en volharding inzitten, en dan nog is het 
maar de vraag of je de beoogde voldoening en spelniveau er uit haalt. 
Misschien ben ik wel de enige die het zo ervaart? Deze beleving komt 
voornamelijk omdat trainen geen hobby is van mij. Ondanks het feit dat ik 
niet van oefenen houd, heb ik het best veel gedaan in mijn groene (soms 
blauwe) laken carriere die toch al 17 jaar beslaat. Ik bedacht mij eens wat 
het belangrijkste is voor mij persoonlijk wat betreft dit spel, deze sport..? 
Vrij gemakkelijk kwam ik tot de volgende conclusie: Op de eerste plaats 
komt het plezier; dit is mijn inziens de broodnodige voeding wil je ergens 
volledig voor inzetten. De tweede plek wordt bezet door de bijna autitische 
drang absolute controle over motoriek en daarmee ballen te hebben. 'Het 
spel spelen zoals het hoort', al kun je daar van mening over verschillen 
natuurlijk. Ten derde haal ik voldoening evenals teleurstelling uit de cijfers; 
moyenne, serie, zelfs een percentage kan mij als een beurshandela
bekoren danwel ontstemmen. Wanneer ik afgelopen voorjaar realiseerde 
dat ik 170% op mijn PR had gespeeld gaf dat een behaaglijk gevoel, de 
autist in mij was bevredigd!  
"Maar hoe zit dat dan met winnen?" hoor ik u bijna denken. Lieve mensen, 
winnen bezet voor mij de 4e en daarmee laatste plaats, niet onbelangrijk, 
maar ondergeschikt aan voorgaande belevingen. Nu heb ik tot dusver in 
best een aantal toenooien en zelfs een enkel kampioenschap gezegevierd, 
maar ik schrijf dit primair toe aan de eerste drie belangen. Aanval boven 
verdedigen, of liever: plezier, controle/precisie, goede cijfers. Winst vloeit 
daar dikwijls als vanzelf uit voort, en zo niet dan heb je plezier gemaakt én 
gun je de medespeler/opponent oprecht zijn succes opdat het ook ná de 
wedstrijd nog sociaal en gezellig is, daar doen we het uiteindelijk toch voor, 
niet waar?  
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je geen teleurstelling mag voelen en 
eventueel een 'momentje' nodig hebt het spel los te laten. Leven is emotie; 
inzet dat al dan niet zijn vruchten afwerpt mág betreurt danwel geviert 
worden!   
 
De volgorde der beleving wat eenieder uiteraard vrij staat zelf te 
rangschikken naar believen, beleeft echter een wijziging als je niet alleen 
voor jezelf speelt, maar in teamverband. Het plezier blijft voorop staan; een 
goede sfeer en onderlinge verstandhouding is een must tot succes, en 
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niemand heeft denk ik de intentie voor zijn verdriet zich wekelijks in het 
tenue te hijsen en bijkans het ganse land af te reizen. 
De statistieken liegen niet; teams die samenhangen met 'alleenspelers' 
doen het zichtbaar minder goed in de uitslagen en standen. En dan, 
teamgeest is 1 ding, maar moedwillig voor spek en bonen meedraaien is 
ook niet boeiend; een competitie-element maakt het aantrekkelijk. Dit wil 
dus ook zeggen dat persoonlijke trots en frustratie soms opzij gezet moet 
worden om voor de winst te kunnen gaan, om voor het team de 
overwinning binnen te halen.  
Ikzelf speel in een landelijk team en de 'captain' van dit vijf man sterk zootje 
ongeregeld stelt dan ook: "Als het er om spant moet je voor het teambelang 
kunnen bikkelen". Zoals er bij, meer fysieke sporten vaak door de verzuring 
gebeten moet worden, is het bij biljarten soms noodzakelijk door de 
mentale barrieres te breken, met opgeven bereik je zeker niets. 
Wij van Osdorp V-Catering spelen voor promotie naar de Ere-divisie. Na er 
vorig jaar zo dicht bij te hebben gezeten, draaien wij momenteel wederom 
mee in de bovenste regionen.. jammerlijk daarom dat wij afgelopen 
weekend in Almere de koppositie (tijdelijk) uit handen hebben 'gegeven'; 
Topteam Almere '83 speelde een zeer sterke eerste ronde...  
 
 
 
 
 
 
Ankerkader 47.2  175 caramboles, Germ Bot Vs. André Peereboom; ze 
kennen elkaar ondertussen al vrij goed en Germ weet, het is nooit 
gemakkelijk tegen de ervaren rot, Peereboom. Nee hoor, hij is best aardig. 
Na wat startproblemen had Germ na 6 beurten 9 punten laten noteren 
tegen André 121. Na het juiste hoofd en mentaliteit te hebben opgezet 
kwam het langverwachte antwoord van Germ in een serie van 127; helaas 
een lullige misser en André eindige met behulp van een slot-54 als eerste. 
2 - 0  
Vincent Veldt stond wederom voor het libre, en hij is, hoewel hij zijn hart 
hierin niet geheel kwijt kan toch meestal goed voor de matchpunten. Een 
partijlengte van 250 caramboles en een opponent in de gedaante van Cor 
van de Groep, en Cor schoot van acquit met 175. In de vijfde beurt maakte 
hij ook zijn laatste en liet Vincent de taak het treffen met 165 gelijk te 
maken. Acquit raak.. Punt, punt, punt, in de serie! Gestaag tot priegelend 
aan toe 80, 90, 100.. 150, vast?? 
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Vaste ballen betekent verplicht van acquit!  
 
Of de arbiter het fok van zijn vrouw (of man) had opgezet of omdat hij van 
het andere team..... nee, dat zal niet.  
Ondanks protest moest het sferische plastic terug in de beginpositie. 
Tanden op elkaar, raak! En nog 14, schrapen, harken, volhouden.. en nog 
5, 4, 3.. moeilijk, moeilijker en nog 2!  Éénbander en.......    4 - 0 achter, 
ronde 1 reeds verloren. 
George Kenter mocht in het bandstoten (75 caramboles) pogen de eer te 
redden tegen oud ereklasser Gert van Beek, waartegen George een goede 
staat van dienst heeft. Maar al snel leek het een kansloze missie, temeer 
omdat alleskunner van Beek niet vies is van een beetje verdedigen en 
daarbij creëerde zijn grenzeloze fanatisme een gespannen sfeer tussen de 
twee. Verder kan ik er kort over zijn, 7 beurten voor van Beek, George 
kwam er niet aan te pas. 
Helaas 6 - 0 in 5, 7, 7 beurten, harde cijfers. 
 
Germ voelde zich bij aanvang van de tweede ronde goed over zijn serie en 
besloot zijn tactiek te handhaven; 2 x zo traag als gewoonlijk en per bal 
bikkelen. Na de eerste 2 beurten te missen wierp het zijn vruchten af, met 
medium series in de 40, 50, 60 sloot hij het duel af in 6 pogingen, meneer  
Peer achterlatend op 87 caramboles. 
Vincent en Cor bleken bij hun tweede clash enigszins leeggespeeld; 
Vincent wist er op karakter nog een reeks van 149 uit te persen, maar na 
deze bevalling liep het op tot 16 beurten, kansen benut en vergooid door 
beiden. Retespannend wie zichzelf als eerst zou herpakken!  
Verdorie, wéér een nastoot voor V-Catering, maar dit keer nog 'slechts' 5 
caramboles te gaan... Een Vincent stoot zich geen tweemaal aan dezelfde 
punten en liet zich daarom niet uit het veld slaan!  
1 - 3 in ons voordeel! 
 
Aan George om de kwelgeest van Beek standrechtelijk te..... corrigeren! 
Het niveau lag anders dit keer, Gert bleek niet over de lange adem te 
beschikken om zijn wapenfeit van eerder deze dag te herhalen. Wel ging 
het lange tijd gelijk op tot circa 40 - 40; bikkeltijd, moet de captain en 
bandspecialist gedacht hebben. Na 16 beurten was zijn wraak zoet en 
afgerond en tekende voor een 6 - 0 verlies en 1 -5 winst.  
Niets aan de hand, Osdorp-V-Catering heeft nog steeds de touwtjes stevig 
vast!! 
 
Grrrm 
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Binnenmans Horeca Groep/Zandweerd – Osdorp V-Catering

 
M’n debuut 
 
Op zondag 29 januari stond de wedstrijd Binnenmans Horeca 
Groep/Zandweerd – Osdorp V-Catering op het progamma. In deze 
wedstrijd zal ik mijn debuut maken in het Osdorp V-Catering team met oa 
Germ Bot en Wouter Heida. De tegenstander kwam deze keer uit 
Mariënberg met in dat team vader en zoon Van der Geest die tevens 
allebei speelde. 
 
Germ (47/2) en ik speelde de eerste ronde. Ik heb hierdoor niet zoveel 
gezien van Germs partij tegen Piet van de Geest maar Germ, die d
speelronde zijn partij nog in 1 beurt uit speelde (!), had nu iets meer 
beurten nodig en speelde zijn partij uit in zestiende beurt met een hoogste 
serie van 36. Ikzelf moest tegen ‘jonge’ Pieter van der Geest libre spelen. 
We zaten allebei niet zo goed in ons spel en de series stranden telkens al 
snel. Toen ik  de zevende beurt de ballen langs band kreeg en aardig door 
de hoek kwam speelde ik mijn resterende 108 caramboles uit en kon Pieter 
beginnen aan de nabeurt. Hierin liet Pieter zien geen zin te hebben om te 
verliezen van zo’n jong jochie en probeerde nog gelijk te maken maar 
strandde bij 163 wat gelijk mijn eerste winstpartij voor het team opleverde. 
De eerste ronde hadden we dus gewonnen en George kon dus vrijuit 
biljarten. En dat George kan biljarten liet hij zien door met prachtig 
‘kantkloswerk’ (zoals Germ het zo mooi noemt ) 75 caramboles in 10 
beurten bij elkaar te verzamelen. De eerste ronde dus 6-0 gewonnen en de 
eerste punten zaten weer in de tas. 
 
De tweede ronde begon ik weer samen met Germ. Germ moest opnieuw 
tegen Piet van der Geest (sr) en ik moest tegen Pieter van der Geest (jr). Ik 
had nu wel een klein beetje meegekregen van de partij van Germ. Germ 
kwam op een achterstand maar wist dit keer in dertien beurten en een 
slotserie van 71 de partij naar zich toe te trekken. Ik had deze keer echter 
meer problemen en speelde minder goed dan de eerste partij en verloor de 
partij kansloos in 12 pogingen 250-148. Deze ronde stond het dus 2
George moest dus winnen om de winst naar Amsterdam te halen. Hoewel 
het ook met George iets moeilijker ging dan de eerste partij, wist hij nipt de 
zege binnen te halen omdat zijn tegenstander het bijna nog voor elkaar 
kreeg om zijn resterende 26 caramboles in de nabeurt bij elkaar speelde, 
maar strandde bij de 22. Dankzij de winst van Germ en George hadden we 
ook deze ronde gewonnen (4-2) en de winst was dus binnen.
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Dankzij deze winst blijven we op de eerste plaats staan en met nog 5 
speelronden te gaan kan er nog van alles gebeuren, maar promotie na
de Ere-divisie blijft in zicht. Maar zo ver zijn we nog lang niet.
 
Ferry Jong 
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