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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(interim):  Bankrelatie: 
Kevin De Decker  Tel 0229 215937 Postbanknummer contributie: 2936131 
West 29  1621 AT Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl  Postbanknummer overige zaken: 1259513  
   t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn 
Secretaris:    
R. Asma   Tel. 06 51224750 Ledenadministratie en contributie: 
Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen R. Asma   Tel. 06 51224750 
Email: secretariaat@horna.nl  Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen  

   Email: ledenadministratie@horna.nl 
Penningmeester:   
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 Gebouwbeheer en kantine: 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn R.Bakker  Tel. 06 18928818 
Email: penningmeester@horna.nl  Windmolen 38  1622 LB Hoorn  
    R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
Onderhoud/beheer gebouwen (waarnemend) Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
R.Boon  Tel. 0228 322310  
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen Algemene Zaken: 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  Nico Schipper  0229 238198  

   Poldermolen 55  1622 KS Hoorn 
Toernooicommissie:  Ben Geldermans  0229 249141  
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 Zuiderhout 85  1695 AT Blokker 
West 29  1621 AT Hoorn  
Email: toernooien@horna.nl  Arbitragecommissie: 
   Nico Pool   Tel. 0229 215506 
Ledenwerving en sponsoring:  Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn 
Vacature     
Email: ledenwerving@horna.nl  Technische commissie: 
   A.Ensink  Tel. 0228 512499 
Jeugdzaken:   De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
J. Beers  Tel.: 0229 245080  
Botter 103  1625 DH Hoorn Voorzitters van de clubavonden: 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
   Dinsdag: Henk Brekelmans 06 13156491 
Wedstrijdsecretariaat p.k.  Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
en teamwedstrijden:  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
Koos Smit   Tel. 06 27833358 Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198  
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
   Dond-middag Rob van Zelst 06 57029534  
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Wedstrijdleidersclubavonden: 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Dinsdag  Jan Pool  06 46170760  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650  Peter Bouwhuis 0229 213304 
   Woensdag vacature 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:  Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
R.Bakker  Hoorn  06 18928818 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080  
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
J. Pool                Hoorn 0229 850371   
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 Redactie “Horna Nieuws” 
S.H. Koenen       Bovenkarspel 0228 312636 E-mail: clubblad@horna.nl 
W. Possel           Hoorn 06 41451526 Website:   www.horna.nl 
I. Huisman           Hoorn 0229 230866 Germ Bot:             germ0305@yahoo.com
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Van de (interim) Voorzitter.. 

 

 
Beste lezers, (en ondertussen ga ik ervan uit: beste alle leden), 
 
Dit wordt dan waarschijnlijk de laatste 'van de interim voorzitter'! Ik moet 
zeggen dat ik blij ben dat ik deze zware taak mag neerleggen, de Horna 
heeft me redelijk wat tijd en energie gekost. Ik zal me natuurlijk blijven 
inzetten voor onze club maar hopelijk word het wat rustiger. Echter dit 
afscheid valt me ook wel zwaar en wel om de volgende twee redenen. 
 
Ten eerste door de vele mooi hoogtepunten van het afgelopen jaar. Voor 
de club bijvoorbeeld: 60 nieuwe leden, dalende energie kosten en een  
prachtig geschilderde voorgevel met subsidie. Maar ook persoonlijke 
hoogtepunten zoals: het afsluitend van een top gezellig druk kader- of een 
Daaf Bron toernooi, het jeugd a-team dat Nederlands kampioen werd (en 
vlak voor de jaarvergadering hopelijk ook Europees kampioen) maar 
bovenaan zet ik het zelf meedoen aan druk bezocht driebandtoernooi dat 
goed geleid werd waarbij ik fantastisch kon genieten van plezier hebbende 
biljartende mede-clubleden! 
 
Ten tweede valt het me zwaar omdat de club het bestuurlijk nog zwaar 
heeft! Natuurlijk alle vertrouwen in mijn opvolger, hij kan het alleen maar 
goed doen met meer ervaring en meer tijd dan mij. Maar het bestuur is met 
zeven bestuursleden op een kleine 250 leden te klein. Nu heb ik het 
afgelopen jaar het meedenken onder de leden voelen en ook zien 
toenemen met daarbij misschien nog wel belangrijker ook de bereidheid 
om ons te helpen. Dit is een gevoel in de club wat we samen bereikt 
hebben en waar iedereen zich de afgelopen jaren enorm voor heeft in 
gezet. Ik heb dan ook het idee dat bij de Horna steeds meer het 
Hornaverenigingsgevoel leeft en daar ben ik trots op! Maar 1 of 2 
bestuursleden erbij of welke andere hulp dan ook is welkom, dus voel u 
geroepen!  
 
Rest mij niks anders dan jullie allemaal te bedanken voor de kans om 
voorzitter van onze mooie club te zijn! Bedankt! En natuurlijk veel succes 
aan onze nieuwe voorzitter! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kevin De Decker 
Interim voorzitter bv Horna 
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Van de Redactie.. 

 
 
Hier is ’t ie dan. Een bijna dubbeldik nummer in april. Het bestuur zorgt 
voor een behoorlijke vulling, maar er is ook heel veel aangeleverd. 
Daarvoor hulde. 
 
Germ Bot komt met een fantastische Frans l’histoire belle. Daarnaast een 
aantal verslagen van toernooien. Eén ding mag duidelijk blijken uit al deze 
verslagen, het bier vloeit rijkelijk. Lukt het niet met biljarten, dan wel met 
het drinken. En het is dan ook overduidelijk wie uiteindelijk de meeste lol 
heeft gehad. 
 
Het bestuur zorgt voor de serieuze toonzetting en dat mogen we natuurlijk 
ook van ons bestuur verwachten. In het midden van het nummer geen 
uitklapposter, maar wel een formulier voor inschrijvingen Teams en 
Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s). We rekenen uiteraard op veel 
aanmeldingen. 
 
Alvast veel succes gewenst. 
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 1 augustus 2013 
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Van de secretaris.. 

 

 
Verslagen van het één en ander plus de agenda voor de 
jaarvergadering vindt u verderop in het clubblad. 
 
Een vruchtbaar jaar dit jaar, we zitten dankzij de mensen van de 
KBO en de donderdagavond-boven op 238 leden. 
Er zijn 85 mensen actief lid van de KNBB, we zien dus nu in 
versneld tempo de aard van onze vereniging verschuiven naar een 
meer recreatieve. 
 
Bij uitkomen van het clubblad liggen ook de financiële stukken ter 
inzage achter de bar 
Let u vooral op de inschrijf data voor de PK en de teams, die zijn 
aanzienlijk vervroegd, de formulieren vindt u in dit blad 
 
 
Even wat statistieken: 
 
 
 
 
 
 
April 2013 
 
Aantal leden = 238 waarvan 16 jeugd- en 4 ereleden, 

gemiddelde leeftijd = 62,2 jaar 

 
< 21  =  16  personen 
21 – 35  =  8  personen 
35- 65  =  75 personen 
65- 75  = 86  personen 
>75  =  53  personen 
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April 2012 
 
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 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Rinse Asma. 
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 

 
 
Aan de leden van de Biljartvereniging Horna, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering op Donderdag 18 april 2013. 
 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 25 april 2012  (zie 
elders in dit clubblad, evenals de meeste onderstaande 
verslagen.) 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2012/2013 
 

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

6. Aanpassingen HHR: 
- Kantine prijzen gaan omhoog. 

 
7. Bestuurs- verkiezing en mutaties 

 
8. Pauze 

 
9. Huldiging kampioenen 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 
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Het bestuur 

Agendapunt 2 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken en  
Er zijn (nog) geen afmeldingen binnen gekomen. 
 

Agendapunt 3 
 

Verslag van de algemene jaarvergadering op 
Woensdag 25 april 2012. 
 
Aanvang 19.30 uur. 
Aanwezig van het bestuur: Wim Possel, Rinse. Asma,  Rob 
Boon, Kevin De Decker, Jan Beers en Arie Rotteveel. 
Afbericht van het bestuur: Bas Bouwhuis. 
 
Aanwezig: 40 leden (namenlijst ter inzage op te vragen) 
Afberichten: Peter Bouwhuis, Koos Smit, Nico v Til, Jos 
Noordeloos, Nol Lucas, Sjaak Zweet, Ed Brinkman, Gerard 
Groot en Johan Sluiter. 
 

Agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen. 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 19 april 2011 (zie het 
clubblad van april 2012, evenals de meeste 
onderstaande verslagen) 
Geen bijzonderheden. 
 

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

 
Geen vragen en/of opmerkingen over de 
verslagen. 
 

5. Benoeming nieuw lid kascommissie en verlenen van 
decharge aan de penningmeester. 
Nico Pool vraagt extra aandacht voor het goede werk van 
Arie Rotteveel voor het penningmeesterschap en 
verleend hem decharge. 
Er wordt nu een reserve lid gevraagd voor de 
kascommissie in 2013. Hier biedt Cees Besseling zich 
voor aan..  
 

6. Aanpassingen HHR: 
- Aangaande contributie 

Per 01-01-2012 is de contributie verhoogd met de 
toezegging dat dit teruggedraaid wordt als de 
vergadering hier niet mee instemt.  
De jaarvergadering stemt hiermee in. 
 
Voorstel is om de contributie per 01-01-2013 opnieuw 
aan te passen als dit nodig is. Verzoek is om 
mandaat te verlenen voor een maximale verhoging 
van € 5,00 per 01-01-2013. De jaarvergadering gaat 
in meerderheid akkoord. 
Vraag is of het mogelijk is de jaarvergadering te 
verzetten naar december. Dit lijkt aanwezigen geen 
goed idee. Een ander idee om jaarlijks te prijs-
indexeren. Dat lijkt niet standaard nodig.  
 
Een volgend punt is het gelijkschakelen van de 
contributies ongeacht de hoeveelheid avonden die 
men speelt. 
Daarbij wil het bestuur bij een mogelijke wachtlijst 
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voorrang geven aan nieuwe leden boven bestaande 
leden de een extra avond willen gaan spelen.  
Jack Hoogeboom geeft aan dat dit mede een opening 
biedt voor nieuwe leden. 
Bertus Ensink geeft aan dat er ook selectiecriteria 
gehandhaafd worden voor nieuwe leden. Deze blijven 
gehandhaafd.  
De jaarvergadering stemt hiermee in. 
 

- Lidmaatschap buitengewoon 
De afspraken genoemd in het clubblad zijn al 
gangbaar. Hierbij worden de afspraken 
geformaliseerd.  
De jaarvergadering stemt hiermee in. 
 

- Grijze leden KNBB 
Vraag is waar het exact over gaat. De KNBB verzoekt 
om alle leden van een biljartvereniging ook voor een 
klein bedrag lid te laten worden van de KNBB. Hierbij 
krijgt de biljartsport in Nederland meer volume en 
kunnen belangen beter behartigd worden.  
Wim heeft stevig onderhandeld over het tarief 
waardoor men is gekomen tot een voorstel wat in het 
clubblad staat. Kosten groeien in 3 jaar tijd van €3,- 
naar €5,- per jaar.  
We hebben nu al wel een aantal voordelen van het 
bondslidmaatschap zoals het goedkoper inkopen van 
energie.  
De leden stemmen in met het voorstel. 
 

- Kantine prijzen 
De jaarvergadering stemt in met voorgestelde 
tarieven. 
Geert Boor: Er staan verschillende tarieven voor de 
frikadellen. 
Dit zal aangepast worden.  
 

- Horecavergunning 
De huidige vergunning stamt uit begin jaren 90 en 
staat op namen van gewezen leden. Dit kwam aan 
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het licht bij de gemeente en dient aangepast te 
worden. 
De jaarvergadering stemt in met de aanpassing van 
het HHR. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Wim Possel treed af als voorzitter. Kevin De Decker stelt 
zich beschikbaar als interim voorzitter. De 
jaarvergadering stemt hier mee in. 
Er is een nieuw aantreden bestuurslid algemene zaken 
Nico Schipper, hij neemt vervolgens plaats achter de 
bestuurstafel. 
Arie Rotteveel is herkiesbaar en wordt volmondig 
herkozen.  
Koos Smit treed volgend jaar af. Hij verzet enorm veel 
werk voor de vereniging. Het verzoek is om tijdig een 
vervanger te vinden zodat een tijdje samen op gelopen 
kan worden. Er wordt een dringend beroep gedaan op de 
leden! 
 
Wim treed af na 5 jaar. Irma (de echtgenote van…) heeft 
Wim aan alle kanten ondersteund. Beide worden door 
het bestuur in de bloemen gezet en geëerd met een 
ABC! 
Irma wordt namens de kantinedienst ook nog bedankt. 
Cees Besseling memoreert de jaren met Wim (en Irma). 
7 jaar terug trad Wim aan als bestuurslid met Irma in het 
kielzog. Eerst  liep hij een jaar mee met Cees die toen 
voorzitter was. Dit was een mooi jaar. Ondanks zijn 
drukke werkzaamheden stak Wim veel tijd in de Horna. 
Wim is erin geslaagd om een goed bestuur neer te 
zetten! Hij en Irma worden enorm bedankt voor hun inzet 
van de afgelopen 7 jaar. 
 
Wim neemt zelf ook het woord. Hij is er ingerold. Gestart 
met Willem Bijl die Wim de liefde voor het biljarten heeft 
bijgebracht. Willem adviseerde hem om zich aan te 
sluiten bij een “echte” vereniging wat de Horna werd. Een 
prettige bijeenkomst voor Wim was dat biljarten een van 
de weinige sporten is waar je rustig een biertje kan 
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drinken naast het sporten. Voor zijn eerste publieke 
optreden was hij bloednerveus en vanavond als laatste 
optreden als voorzitter weer.  
Wim bedankt een aantal mensen.  
Hij heeft zich echt gesteund gevoeld door oa. Cees 
Besseling die ten alle tijden achter hem bleef staan. Cees 
Karels was ook iemand die Wim regelmatig van advies 
diende. Er zijn ook een aantal stille krachten zoals de 
dames van de kantinedienst,  Rob Reinderman en Rien 
Bakker. Een wat minder stille maar zeker wel een 
gouden kracht is Bertus Ensink. Het bestuur verdient wat 
hem ook alle lof. Daarnaast alle anderen die hem de 
afgelopen jaren gesteund en geholpen hebben.  
Willem stopt als voorzitter maar zal als biljarter én 
vrijwilliger door blijven gaan. 
Na nog een warm bedankwoord  voor Irma stelt hij Nico 
Schipper voor als beoogd voorzitter vanaf April 2013. 
Kevin De Decker krijgt de voorzittershamer en sleutels 
overhandigd van Wim. Hij weet de leden voor zich te 
winnen door het aanbieden van een drankje! 

 
8. Pauze 

 
9. Diverse  

Kevin neemt het woord en bedankt de leden voor het 
vertrouwen. Hij voorziet wel een drukke tijd. Er speelt 
veel en het bestuur zou graag nog een tweetal 
bestuursleden willen toevoegen. Financieel draait de 
Horna wat minder. Daarnaast moet er iets gebeuren met 
het gebouw.  
Speerpunten voor Kevin zijn: 

a. de jeugdleden 
b. de financiële situatie 
 

Nico Schipper  licht toe waarom hij zich beschikbaar stelt 
als voorzitter. Hij is per 1 april gestopt met werken zodat 
hij ruimte heeft om deze functie op zich te nemen.Hij 
heeft o.a. een lange ervaring als OR lid.  
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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 3

e
 KLASSE - REGIO en NK

  promotie 
Sam van Etten  National Kampioen 38-2 kader met een 
gemiddelde van 38 
 
Thea vraagt waarom de teams niet meer genoemd 
worden. Dit wordt uitgezocht. 
 

 
 

10. Rondvraag 
V: Anjo Nat: Hoe denkt het bestuur te gaan promoten op 
bijv. scholen. Hij denkt aan flyeren of posters verspreiden 
op de lagere en middelbare scholen. Daarnaast wil hij 
graag een andere plek voor de ideeën bus.  
A: Vok Noordeloos heeft veel gedaan bij scholen waar 
niet veel uit is gekomen. Het bestuur staat open voor 
initiatieven.  
De ideeenbus wordt meegenomen met de verbouwing 
 
V: Martin Appelman: Is er al wat energie voordeel uit het 
afdekken van de biljarten gekomen? 
A: De verschillen lijken niet extreem maar er wordt nog 
aan gewerkt.de afrekening 2011 is ook nog niet binnen 
 
V: Bertus Ensink: De rabofietstocht levert de Horna 
€250,- op. Er worden nog fietsers gezocht, voor 9 juni.  
 
V: Germ Bot: Hij beheert de website van de Horna. 
Verzoek is om alle finalewedstrijden goed door te geven 
zodat de site volledig is. Het email adres hant op het 
prikbord 
A: De secretaris zal hier ook bij helpen.  
 
V: Thea de Weerd: Feliciteert Kevin met het 
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kampioenschap. 
Ze vraagt of er een PC boven kan komen te staan zodat 
standen meteen ingevuld kan worden.  
Er is eerder gesproken over de middagcompetitie. Komt 
er ruimte door de mogelijke overstap van de KBO?. 
A: Er staat boven een PC. Er wordt gekeken wat mogelijk 
is. 
De middag-competitie en dus de KBO blijft onderwerp 
van aandacht voor het bestuur. 
 
V: Anjo Nat: Hij wil het bestuur vragen om met de KBO 
om tafel te gaan om te bespreken dat er zorgvuldiger met 
de spullen om gegaan dient te worden. De tafel zijn soms 
vies, de verwarming van de biljarts zijn soms uit enz.  
A: Dit wordt meegenomen in het overleg met de KBO.  
 
O: Kevin wil Germ Bot in de schijnwerper zetten. De 
website is goed up to date, leest prettig enz. Daarnaast 
Co Smit voor zijn werk als wedstrijdleider. Paul Gijben 
voor de redactie van ons clubblad. Het blad is goed 
gevuld en ziet er goed uit! 
De notulist wordt ook hartelijk bedankt 
 

11. Sluiting 
 
 

Namens de secretaris, Jolanda Houtenbos, echtgenote van 
 
 
Agendapunt 4  
 
Jaarverslagen seizoen 2012/2013 
 

1. Jaarverslag secretaris 
 

2. Jaarverslag penningmeester 
 

3. Verslag kascommissie 
 

4. Jaarverslag onderhoud & beheer gebouw 
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5. Jaarverslag technische commissie  

 
6. Jaarverslag toernooicommissie  

 
7. Jaarverslag jeugdcommissie 

 
8.  Jaarverslag opleiding 

 
9. Jaarverslag arbitragecommissie seizoen  

 
 

 
Agendapunt 5 
  

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

• Benoeming leden en reserve kascommissie 

 
We hebben omdat Ben Geldermans bij het bestuur gekomen is, 
twee nieuwe leden nodig en een reserve lid voor 2014. 
 

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  
 

• Er ligt het voorstel van het bestuur  ter stemming om de 
kantineprijzen per 1 Mei 2012 te verhogen, de reden hiervoor 
is oa. de verplichte accijnsverhoging op de alcohol.  
 

� Bier          van €1,40  naar  €1,50 
� Sterke drank    van €1,60  naar  €1,70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendapunt 7 

a. Benoeming Nico Schipper als voorzitter(stemmen) 
b. Benoeming Ben Geldermans als bestuurslid 
c. Benoeming Thea de Weerd als wedstrijdcoördinator 
d. Kevin De Decker treedt af als Interimvoorzitter. 
e. Jan Beers bedankt als actief bestuurslid, hij blijft wel 

actief als agenda-lid voor de jeugd 
 
Kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen 
voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur. 
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Samenstelling bestuur per 1 Mei 2013 
 

Voorzitter Nico Schipper 

Vice-voorzitter Kevin 

Secretaris(ledenadminis
tratie) 

Rinse Asma 

Penningmeester Arie Rotteveel 

Toernooien/Finales  Rob Boon 

Jeugdzaken/Algemenez
aken 

Agenda-lid 

Gebouwbeheer en 
techniek 

Nico Schipper/Kevin De 
Decker 

Wedstrijdcoordinator Thea de Weerd 

Algemene zaken Vacature 

Ledenwerving en 
sponsoring 

Ben Geldermans 
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Agendapunt 8 
 

 
Pauze(dorst) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendapunt 9 
 
Huldiging kampioenen 
 

Naam Klasse District Gewest Landelijk 
Ossebaar P LK H v   
Dudink J B3 v   
Beers J LK 2 v   
Boor G LK 3 v   
Ateam     

 
Overige kampioen teams worden altijd achteraf gehuldigd vanwege 
de vroege datum  jaarvergadering. 
 
 
Rondvraag  

 
Sluiting 
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Jaarverslag Financiën 2012/2013 

 
 
Geachte biljartvrienden en vriendinnen,  
 
Het verslag over de ontwikkeling van de financiën van de 
biljartvereniging Horna over het boekjaar 2012.  

 

• De KBO Stopt per 1-1-2013. Voor 2013 betekent dit dat de 
zaalhuur 6840,- Euro per jaar gaat stoppen.Daar staat 
tegenover dat de KBO leden per 1-1-2013 lid worden van de 
Horna. Ook gaat de kantine dinsdag en donderdag middag 
open. 
 

• In 2012 zijn er voorzetramen geplaatst en er is een koelkast 
aangeschaft. 
 

• Bij de Buma Stemra worden we voortaan aangeslagen als 
sportvereniging. Dan hoeven we € 600,-- minder per jaar te 
betalen. 

 

• De hypotheek is nog € 45.000 ,-- 
 

• Het gebouw is buitenom geschilderd door J. Baars en er is 
een kleurenonderzoek gedaan via de gemeente. 

            
 
Voor zover het boekjaar 2012. 
 
Voor komend jaar gaan we de uitstraling van het gebouw 
verbeteren. 
 
 
Met dank voor uw aandacht en het in mij gestelde vertrouwen. 
 
Arie Rotteveel 
 
 



~ 20 ~ 

 

Jaarverslag Onderhoud 2012/2013

 
 

Het afgelopen seizoen heb ik via het clubblad de leden zo goed 
mogelijk proberen te informeren m.b.t. Onderhoud & Beheer 
Gebouw. 
 
Daarom nu een korte samenvatting van de gang van zaken van het 
afgelopen seizoen :  

• Medio juni/juli heeft de bovenverdieping een facelift ondergaan. 
Nieuwe stoelen , gordijnen , het schilderwerk is aangepakt en de 
grote tafels zijn gereviseerd . Er wordt nu volop gebruik gemaakt 
van de grote tafels met voorwedstrijden en teamwedstrijden op 
hoog niveau , tot nu toe tot ieders tevredenheid. Ook konden we 
een nieuwe club op donderdagavond boven plaatsen, deze 
heren kwamen dus in een gespreid bedje terecht en hebben het 
zeer naar hun zin bij onze vereniging.  

• Medio september is het schilderwerk buitenom aangepakt. John 
Baars Schilderwerken heeft dit kunststukje voltooid met als 
resultaat een sprekende voorgevel in een nieuwe kleurstelling 
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• Overleg met beheerders Rien Bakker en Rob Reinderman is 
versoberd. Drukke werkzaamheden en veel andere 
bestuurszaken dwingen mij tot het maken van keuzes.  

• Veel tijd is er gaan zitten in het aanvragen van de nieuwe 
Horecavergunning bij de gemeente Hoorn. Uiteindelijk is deze in 
februari j.l. verleend. Hiervoor was o.a. noodzakelijk dat al al 
onze barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 
(IVA) moesten volgen, i.s.m. Kevin DeDecker hebben zij 
allemaal het benodigde certificaat behaald. Nog steeds is er 
overleg met de gemeente Hoorn, de gemeente Hoorn moet een 
plaatselijke verordening gaan opstellen waarin vooral het 
alcoholgebruik onder jongeren (een groot probleem in West-
Friesland) moet worden beteugeld. Ook gaat vrijwel zeker de 
leeftijd voor het mogen schenken aan jongeren van 16 jaar naar 
18 jaar. We houden u via het clubblad op de hoogte wat de 
gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn.  

• I.s.m. met materiaalman Bertus Ensink zijn vorig jaar de biljarts 
afgedekt met zeilen en noppenfolie. Nu kunnen we melden dat 
ons elektra-verbruik in 2012 aanzienlijk is gedaald dus dit is een 
goede stap en investering geweest. We blijven scherp m.b.t. in 
het in topconditie houden van ons biljartmateriaal, i.s.m. alle 
leden moet dit gaan lukken.  

• De plannen m.b.t. de aanpak van de benedenverdieping zijn het 
afgelopen seizoen even in de ijskast gegaan. De grote 
onzekerheid m.b.t. het al dan niet aanblijven van de KBO-
biljarters en de financiële gevolgen , het eventueel verplaatsen 
van de grote tafels van boven naar beneden (voorlopig geen 
haalbare zaak) en grote werkdruk op het huidige (te kleine) 
bestuur zijn hier de oorzaken van. Als volgend seizoen alles 
weer op de rails staat komt er wellicht weer tijd om hier verder 
mee te gaan.  

• Als laatste wil ik alle leden en barvrijwilligers 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 
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Jaarverslag Technische Commissie 2012/2013 

 
 
Zoals gewoonlijk zijn de lakens met de zelfde regelmaat vervangen 
als voorgaande jaren. Boven 1 x p/jaar en beneden 2 x p/jaar. Met 
de ballen gaat dat anders, dan komen bij aanvang van de 
voorwedstrijden boven nieuwe ballen, dat is ongeveer augustus 
Beneden komen er nieuwe ballen bij aanvang van het Horna de 
Vries Juwelier Kadertoernooi en dat is begin december. 
Er gaan nu stemmen op om beneden bij het wisselen van de lakens 
(2xp/jaar) ook nieuwe ballen aan te schaffen. Of dit kan en gaat 
gebeuren is aan het bestuur om over te beslissen. Het gaat toch 
weer om een bedrag van ongeveer € 500.= extra p/jaar. 
 
De grote tafels van boven blijven voorlopig nog boven staan omdat 
verplaatsen naar beneden een te grootte ingreep is.  
De grote tafels doen het wel goed boven hoor ik zo in de 
wandelgangen van de spelers die daar gebruik van maken. Ook van 
bezoekende verenigingen horen we positieve geluiden zodat we 
geloven dat het boven aardig voor elkaar is.  
Af en toe wat bijstellen maar dat hoort er gewoon bij in een oud 
gebouw. 
 
Prettig is het te horen van de spelers als er iets niet in orde lijkt te 
zijn, en minder is het als ik het via anderen moet vernemen want 
dan weet ik niet wat ik daar van geloven moet. Als een klacht bij de 
installateur terecht komt moet hij eerst contact opnemen met het 
bestuur of met mij om te overleggen wat er aan de hand is om 
daarna actie te ondernemen en dat is niet zoals het hoort te gaan. 
 
Uw luisterend oor 
 
Bensink. 
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Jaarverslag Toernooicommissie 2012/2013 

 
 
Bij de toernooicommisie was de doelstelling van 2012 om op de 
zelfde voet verder te gaan als in het mooie 2011. In het vorig 
seizoen hebben we een mooie basis neergezet. Helaas kon er hier 
en daar nog iets meer publiek komen maar dat is de brede tendens 
in het biljarten. En ook dit seizoen is het weer gelukt alle toernooien 
tot een succes te maken. Alle Horna-toernooien zijn zeker niet 
minder bezocht en hier en daar misschien wel drukker. Hiervoor 
hulde aan de gehele toernooicommissie. 
Daarbij heeft de toernooicommissie een nieuw lid mogen 
verwelkomen in de persoon van Anjo Nat en hebben twee oude 
bekende (Jos Noorderloos en Irma huisman) weer geholpen om 
alles in goede banen te leiden. Kortom een mooi jaar waarin alle 
toernooien zijn verspeeld!  
(behalve het bandstoot toernooi, dus vrijwilligers daarvoor zijn 
welkom, voor de liefhebber kan het misschien nog ergens in mei?) 
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De toernooicommissie/vrijwilligers bestaat nu dus uit: 
Voorzitter:  Kevin De Decker, 
Leden:   Rob Boon 
  Willem Prumper 
  Rob Reinderman 
  Jan Pool 
  Rien Bakker 
  Anjo Nat 
  Irma Huisman 
  Jos Noorderloos 
 
 
 
Toernooiwinnaars 
Driebandtoernooi    Ton Schaap 
Juwelier de Vries/Horna kadertoernooi Germ Bot 
VIKA      Willem Ooteman 
Daaf Bron Toplibre toernooi   Germ Bot 
Jaap Bleeker Jeugdtoernooi  (op moment van 

schrijven nog niet 
bekend) 

? Bandstoot toernooi ? 
   
 
Tot slot nog een woord van dank voor: Alle toernooicommissieleden, 
Peter Bouwhuis, Rinse Asma, Willem Possel. 
 
Met vriendelijke groet en hopende jullie volgend jaar weer op de 
toernooien te treffen want samen maken we er een feestje van, 
 
 
Kevin De Decker 
Voorzitter toernooicommissie 
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Jaarverslag Commissie Jeugd 2012/2013 

 
 
CLUBAVOND 
Het seizoen 2012/2013 zijn we met een iets dubbel gevoel gestart. 
De batterij opgeladen. Enthousiast een nieuw seizoen! Fris en 
fruitig. 
Maar ook een gevoel “hoe gaan we dit aanpakken”. 
Dit laatste vraagt om een kleine toelichting. 
Op het einde van vorig seizoen werd duidelijk dat er bij de Horna 
jeugd veranderingen op til waren. Op de clubavond wat mindere 
opkomst. Een deel van de groep wordt ouder. Andere interesses, 
maar ook zeker verplichtingen verdringen het biljarten. Ook de vele 
wedstrijdverplichtingen van onze top jeugd zorgen ervoor dat zij 
minder aanwezig zijn. Begrijpelijk.  
We zijn 2012/2013 op de oude voet gestart. 
Maar snel werd duidelijk dat er iets moest gebeuren. 9 biljarttafels 
met een opkomst van 6 á 8 spelers in een grote zaal was wel iets te 
veel van het goede. 
Besloten werd met de driebandenclub in de benedenzaal te gaan 
spelen en de jeugdclub te verhuizen naar de bovenzaal. Was wel 
voor de jeugd wel even wennen, de ene week nog beneden en de 
andere naar boven verhuisd. 
Een groot voordeel is weer dat onze top-jeugdspelers op onze 
clubavond kunnen spelen/ trainen op de grote tafels. Wat voordien 
niet mogelijk was geweest.  
In de huidig situatie gaat het op het ogenblik prima. Een aantal 
leden met geen enkele sportieve aspiratie zien we wekelijks.. Doen 
we blijkbaar toch iets goed. 
In bovenstaande wordt gesproken over “we”. 
Anjo Nat is sinds enige tijd mijn, meer dan, welkome rechterhand op 
de clubavond. 
Waarvoor dank. 
 
SPORTIEF 
Op sportief gebied gaat het met ons jeugdcluppie méér dan prima! 
Op het eind van vorig seizoen jeugdteam Horna 31 nog naar het NK 
uitgezonden. En….een fantastische 2e plaats behaald! 
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Twee jeugdspelers, Ferry en Sam. Nationale top individueel! Jordi 
Jong die inmiddels al aardig op weg is aansluiting te vinden. 
Ons Jeugteam A-Nationaal die inmiddels , ongeslagen (!) 
Nederlands Kampioen zijn geworden. En een EK in Brandenburg 
Dld voor de boeg hebben! 
Oudere jeugd die goed meedoen. Michel speelde NK 1e klasse 
jeugd en Jordi reserve voor ditzelfde NK. 
Een aantal jonge talenten die aan de weg timmeren 
en……..misschien…….. De toekomst zal het leren. 
Seizoen 2012-2013 nog twee jeugd teams, Horna 31 én Horna 32, 
in de race voor de districtstitel. Misschien wéér een NK? 
 
TOEKOMST 
Zoals overal in den lande heeft ook de Horna jeugd moeite, 
jeugdleden te behouden cq te verwelkomen. 
Om ons hier tegen te wapen, is gebleken dat (hoog) spelniveau van 
onze jeugd een aanzuigende werking blijft houden. Dit moeten we 
blijven bewaken. 
Ook nieuwe initiatieven zullen nodig zijn om de Horna-jeugd te laten 
voortbestaan. 
Een scholentoernooi is één zo’n initiatief. Geprobeerd wordt op deze 
wijze scholieren kennis te laten maken met de, over het algemeen, 
onbekende biljartsport. Deze staat voor eind 2013 gepland. 
Anjo Nat en Rien Bakker zijn de stuwende krachten achter dit plan. 
Geweldig!! 
 
Als we onze Horna Jeugd in breder perspectief bekijken kunnen we 
concluderen dat we het relatief redelijk voor elkaar hebben. 
Echter om in tevredenheid achterover te leunen, dát kunnen we ons 
niet permitteren. 
 
Een appél op eenieder: 
“de ouderen van nu zijn ooit zelf eens jeugd geweest”. 
 
Jan Beers 
Commissie Jeugdzaken 
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Jaarverslag Commissie Opleidingen 2012/2013 

 
 
Eind 2010 was het dan daadwerkelijk een feit. Na jaren lang van 
goede gesprekken en ideeën hadden we de knoop doorgehakt en 
zijn wij bij de Horna officieel begonnen te investeren in een opleiding 
bij onze vereniging. 
Nu in begin 2013 zijn we begonnen met het lesgeven aan onze 
leden. Dit doen we op de zaterdag en ongeveer 1 keer in de 2 
weken. We doen dit met een groep van 7 instucteurs voor een kleine 
bijdrage. Het lespakket en de vorm zijn het komende jaar nog aan 
verbetering onderheven. De groep bestaat uit: Arie Rotteveel, 
Willem Possel, Peter Ossebaar, Nico van Til, Jan Beers, Jos 
Noorderloos en ondergetekende. 
 
 

 
 
 
We hopen als club dat we met deze extra dienst toch weer nieuwe 
leden kunnen werven en het plezier in het biljarten van onze huidige 
leden kunnen vergroten. Voor vragen over lessen kunt u altijd mij of 
1 van de andere instructeurs benaderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kevin De Decker 
Voorzitter opleidingscommissie 
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Jaarverslag Arbitragecommissie 2012/2013 

 
 
(Nico Pool (voorzitter), Frans Haakman (lid), Piet Hollestelle 
(secretaris)) 
  
Voor de arbitragecommissie was er in het jaar 2012 iets meer te 
doen dan in 2011. Er waren zeven gevallen te behandelen tegen 
vier in 2011. Net als in 2011 ging het alleen om het niet op komen 
dagen voor een telbeurt of schrijfbeurt bij wedstrijden. 
  
We hebben geen enkele keer hoeven te vergaderen want het ging 
om de bekende problematiek en bovendien zijn we na vier jaar goed 
ingewerkt.  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. In een (1) geval was het niet 
mogelijk de betrokkene te spreken. Er was geen enkel beroep bij het 
bestuur. 
  
De gevallen die zich voordeden waren gelijkelijk verspreid over het 
jaar, dus geen piek vlak na de zomer. 
  
Het aankondigen van telbeurten via het scherm en van te voren 
bellen van mensen werkt goed. Als de wedstrijdleiders dit doen heeft 
de arbitragecommissie minder werk!  
In het jaar 2013 is er tot nu (begin maart) 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 
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De week door.. 

 
 
Maandagavond 
 
Het gebruik van doping op de maandagavond. 
 
Vorige keer schreef ik dat de omzet van het middel JM met 
sprongen vooruit was gegaan, maar of dat nou zo prestatie 
verhogend werkt  begin ik toch te betwijfelen. De laatste weken zijn 
de resultaten van het team Juwelier de Vries 2 niet echt hoopgevend 
en nu vragen wij ons af of we misschien andere middelen moeten 
gaan gebruiken of dat we er beter mee kunnen stoppen. Stoppen 
zal heel moeilijk worden omdat lichaam en geest er aan is gaan 
hechten. We zijn dan bang dat we terug vallen i.v.m. ontwenning 
verschijnselen, de tijd zal het leren. 
 
De clubavond zelf ziet er gemiddeld aardig bezet uit, alleen na een 
toernooi of finale is het wat stiller maar als je een heel weekeind 
gespeeld heb ben je wel even aan wat anders toe. Met mijn grote 
mond over mijn kunnen in vergelijking met Jos Noordeloos en Leo 
Karels moet ik helaas bekennen dat ik even te hoog van de toren 
geblazen heb. Jos ben ik wel net aan gepasseerd maar Leo heeft 
mijn grote mond gesnoerd door met grote stappen afstand te 
nemen. En zoals het er nu naar uit ziet zal ik hem voor de 
paasdagen niet meer in kunnen halen. Een keer was ik hem voorbij 
met 0.01 gem, maar even later stoomde hij mij weer voorbij met een 
serie van 122 en toen heb ik het maar op gegeven. Genoeg hier 
over maar ik ga het de volgende competitie weer proberen.  
Jaap Staasen gaat weer aardig richting gem 7.00 maar door een 
lichte terugval van zijn gezondheid haalde hij het net niet maar het 
ziet er naar uit dat het wel gaat lukken met Jaap. Eric de Wit maakt 
er tegenwoordig 250 L en Gem 13.50 
Peter Ossebaar maakt er nu 220 L en Gem 12.30 Jordy Jong speelt 
tegenwoordig Libre Gr Hoek (L Gh) en speelt bijna 8.00. Vader Kees 
maakt er 250 57/2 en Gem 15.80 en dat zijn zomaar een paar 
spelers die vooruit gaan. John Erkemeij ging ook erg goed maar de 
laatste paar weken wil het even niet lukken. Ik zou zeggen dan maar 
even niet John het komt vanzelf wel weer terug. Martin v/d Hudding 
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heeft nu bijna 20 partijen gespeeld en gaat aardig richting 8.00 dus 
dat zal niet lang meer duren of daar kan ik ook niet meer tegen op. 
Met Gerrit Dudink lukt het ook nog niet helemaal en daarom is hij 
voorlopig even Libre gaan spelen. Kevin De Decker speelt in de 
voorronden en in de finale gem 9.00 en op de club bijna 7.00. Dat is 
het voordeel of nadeel als je (interim)voorzitter bent want dan is er 
altijd wel iets te bespreken of wordt er iets aan je gevraagd en dat is 
dan weer niet bevorderlijk voor je spel. De voorzitter zijn gaat je 
overigens heel goed af dus ik moet nog maar zien of je daar mee 
stopt. Genoeg cijfers en namen en op naar de jaarvergadering en de 
zomer competitie 2013. Die begint de eerste maandag na de 
paasdagen. 
 
Zo, ik ben er weer doorheen, ik heb het weer gehad. Tot de 
volgende keer maar. 
 
Bensink  
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De week door..  (vervolg)

 
 
Donderdagavond 
 
Het was 10 voor 11 toen de meeste biljarters reeds huiswaarts 
gekeerd waren. Een klein illuster gezelschap bleef over alsof het 
een geheim genootschap was. Het licht boven biljarttafel 9 wierp 
lange schaduwen. Het genootschap werd verdeeld in paren. De 
beste werd gekoppeld aan de slechtste en de betere aan de 
mindere. Het was duidelijk dat ik gekoppeld werd aan Germ Bot. Ik 
ben ook bijzonder goed in driebanden, mag ik wel zeggen. Ik raak er 
zelfs meerdere, alleen vergeet ik vaak de ballen. Daarnaast is mijn 
strategie om vooral hard te spelen, zodat de kans om alle ballen te 
raken behoorlijk groot is. Dit in tegenstelling tot Germ of een Arnold 
die zo zacht stoten dat het toch een wonder is dat er drie banden 
geraakt worden én daarbij de andere ballen. 
Als het mijn beurt was kreeg ik allerlei goed bedoelde adviezen. Van 
het: ‘ik zou het van rood proberen’ tot en met het ‘hier raken – hoog 
in de bal-, zet je voorhand stevig op het groene laken, houdt de keu 
losjes vast met de achterhand en stoot dóór de bal …. en dan kan 
‘ie niet missen’. Dat laatste is overigens niet juist. Dat kan wel. 
Ik heb mijn ogen uitgekeken. Soms leek het wel op kunststoten. Het 
bekende ‘klossen’, dat bij driebanden altijd op de loer ligt, werd 
soms juist ten gunste aangewend. Soms weten de kenners al bij de 
afstoot of het goed gaat of niet, terwijl de speelbal nog nauwelijks de 
keu heeft losgelaten. ‘Oh nee, véél te dik’ of ‘die komt er bij lange na 
niet…’. Uiteindelijk wonnen wij, Germ en ik, in een nipt aan nipt race. 
Ik had er in 10 beurten slechts één gemaakt, terwijl Germ er in één 
beurt 3 maakte.  
Het genootschap dekte het biljart toe, borgen de keu’s op, betaalden 
hun verteringen en verlieten in stilte één voor één het Horna 
gebouw. Gewone mensen in een gewone stad op een gewone 
avond. Het zal weer een week moeten wachten eer het illustere 
genootschap weer bij elkaar komt voor een potje ‘Driebanden’. Ik 
moet echter nog eerst wat verder oefenen. 
 
Paul Gijben 
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Osdorp-Biljartshop Leiden, Billard Internationale  

 

            France, Ronchin, 9 et 10 Février  
 

“Love was in the air” 
...a story 
 

Frankrijk. Francoise Hollande had de Nederlandse afvaardiging 
moeten zien aankomen. Bij binnenkomst het eerst aangeboden 
biertje direct lustig accepteren, de tweede, derde en vierde rap laten 
volgen en geen woord Frans in het foedraal meegebracht – of moet 
ik zeggen 'etui'? Een mengeling van schwiebel, horse, merci en nas 
drovje maakten de communicatie in een klap universeel. Een der 
Franse heldendrinkers en tevens verdienstelijk bandstoter zaaide in 
zijn enthousiasme nogal verwarring door van zijn vrouw geleerde 
flarden Portugees en onavolgbare handgebaren erbij te maken om 
zijn verhalen kracht bij te zetten. De Leffe begon na de lange reis en 
op de lege maag behoorlijk zijn aanwezigheid kenbaar te maken. 
Een wild grijs behaarde kabouter leidde ons voor naar de Buffalo 
Grill, bijna.. halverwege stonden we voor een rood verkeerslicht en 
spoedde hij zich over de middenstreep te voet terug en riep “immer 
grade ausch leftside!” en verdween uit het zicht. Ons 
navigatiegevoel zou niet voor de laatste keer falen dit weekend, 
maar na een prima maaltijd eerst maar eens inchecken bij ons 
budgethotel Ibis Etap. En dus níet As Hotel... De vriendelijke balie-
Francaise wees naar een paar enorme 
blauwe neonletters 50 meter verderop, en 
wij gingen net iets te hard en 
ongemakkelijk lachend de deur weer uit.  
Hotel gevonden, nu de ingang nog.. Tegen 
eenrichtingsverkeer in Heida's Kolkservice 
op de stoep geparkeerd, op zoek naar de 
entree. Wonderlijk hoe traag een kwartje 
kan vallen duurde het even voor wij 
beseften aan de verkeerde kant van ons 
tijdelijk onderkomen te staan...  
Inchecken met Gorgeous George's beste Franse charmes, werd een 
probleem voor sommigen in dit gezelschap overhandigd; de zes-
cijferige codes voor de twee kamers. Als een trio waardeloze  
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Inschrijving Teams 

DE SLUITINGSDATUM VOOR UW INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN IS 1 MEI  !!!! 

Naam                 

Adres                 

 

 

Postcode                 

Woonplaats                 

Telefoon                   

Email                 

Libre  

 

Horna 

_____________________________ 
   C-1 

   C-2   Naam           Bondsnr. Moy. 

   C-3 1                 

2                 

  Kader 3                 

4                 

RES                  

Driebanden RES                 

  klein 

  groot 

Het totaal bedrag aan inschrijfgeld district ad  € 15,00 zal ik per omgaande  

overmaken op Postbankrekening 1326442 t.n.v. penningmeester BV HORNA. 

Inleveren uiterlijk 31 Mei.  Horna  Achterom 53  1621 KR Hoorn 

 

 

 
 

Inschrijvingen die na 31 Mei binnen komen worden niet geaccepteerd 
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Inschrijving Persoonlijke Kampioenschappen, kan ook digitaal! 

DE SLUITINGSDATUM VOOR UW INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN IS 1 Mei!!! 

Naam                 

 

 

Adres                 

Postcode                 

Woonplaats                   

Telefoon                 

Email                 

Bondsnr.                 

Libre  

 

  

 

Bandstote

n 

  

Libre Klein 6e klasse 

(0.00-0.70) € 6.50    Bandstoten 5e klasse (0.25-1.00) € 6.50  

  

Libre Klein 5e Klasse 

(0.70-1.20) € 6.50    Bandstoten 4e klasse (1.00-1.50) € 6.50  

  

Libre Klein 4e klasse 

(1.20-1.70) € 6.50     Bandstoten 3e klasse (1.50-2.30) € 6.50  

  

Libre Klein 3e klasse 

(1.70-2.50) € 6.50    Bandstoten 2e klasse (2.30-3.50) € 6.50  

  

Libre Klein 2e klasse 

(2.50-4.00) € 6.50  

Driebande

n     

  

Libre Klein 1e klasse 

(4.00-7.00) € 6.50    Driebanden kl. 3e kl. (0.250-0,400) € 6.50  

  

Libre Klein hfdklasse 

(7.00-11.0) € 6.50    Driebanden kl. 2e kl. (0,400-0.550) € 6.50  

Driebanden   Driebanden kl. 1e kl. (0.550-0.750) € 6.50  

  

Driebanden gr. 3 kl 

(0.300-0.475) € 6.50    Driebanden kl. hfdkl. (0.750-1.000) € 6.50  

Het totaal bedrag aan inschrijfgeld district ad  €                       zal ik per 

omgaande  

overmaken op Postbankrekening 1326442 t.n.v. penningmeester BV 

HORNA. 

Inleveren uiterlijk 1 Mei.  Horna  Achterom 53  1621 KR Hoorn 

 

 

 

 

Inschrijvingen die na 1 Mei binnen komen worden niet geaccepteerd 
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Daltons na tien minuten kraaktijd toch binnengeraakt en snel richting 
het biljartcentrum om nog even te ballen... Ware het niet dat 
Wouters bussleutels waren verdwenen, al viel dat niet meteen op 
want we konden zo instappen. Hetzelfde pad weer volgen, turend 
naar de grond waar ze mogelijk verloren zijn, mochten we om de 
receptie binnen te treden een der codes gebruiken.. tien minuten 
later eindigde de speurtocht bij de kamers, en nog eens tien minuten 
later vond Wouter zijn starterskit in zijn optrekje. Wonderlijk hoe snel 
deze man zich thuis voelt...  
 
Teruggekeerd in het biljartcentrum alwaar we de tafels eens 
mochten uitproberen – met een biertje uiteraard. Hoewel we de 
heenreis vergezeld werden door hevige sneeuwstormen, was de 
enige gladheid op de biljarttafels te vinden. Geen ijzel, maar 
nagelnieuwe lakens verontrustte ons enigszins. Met de optimistische 
gedachte dat de tegenstanders hier net 
zoveel nadeel aan gaan ondervinden 
stelden wij onszelf gerust. De Tsjechen 
waren inmiddels gearriveerd en wilden ook 
wel even het materiaal voelen. Prima, wij 
nemen wel een biertje... 
 
Op tijd naar bed. De zaterdagmorgen 
betekende om 9.00 uur aan het biljart 
verschijnen om Franse boeuf te maken van team Ronchin.... Het 
werd Hollandse 'pain'. 
Softerotische beelden voor George en Germ, knappende bungees 
en mens etende krododillen voor Wouter ten spijt, werd het een 
Franse slag.. Wouter mistte van acquit in het 71.2 en monsieur 
Florent antwoordde beleefd met 198 en nog 2.. Dít is je kans 
Wouter! Nope, 2 beurten en de pret was voorbij. Wel te vermelden 
dat dit voor 'Francois' ruimschoots zijn beste partij dit weekend was. 
Germ werd geDjoubri'd  in toch 8 beurten, maar met vijf gemiddeld 
waren 250 caramboles nog wel erg ver weg hoor. George kreeg van 
eerder genoemde held en brabbelaar een flinke draai om zijn fraaie 
oren in 12 beurten voor 120 punten over band.  
 
Uur of 11.00 en de idee dat we moesten wachten leek niet meer dan 
logisch, en wij gingen dus even een ham kopen voor George. 
Komen we daar in een inmense winkelhal.. verzin iets en ze 
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verkopen het daar. 50 soorten naturel chips, 36 kleuren 
poedersuiker, een paar verdwaalde schoonmoeders, 89 varianten 
ham, maar tóch 1 tekort! Ja, in plakjes, maar meneer moest zo 
nodig een brok hebben waar je een flinke zeug mee kunt 
doodknuppelen. Afijn, plakjes jambon cru en een pak worstjes rijker 
nog even aangezeten bij Brasserie “Vincent” voor het broodnodige 
teamgevoel, en rond half drie terug naar Club du Canon d'Or.  
Maar niet alvorens Wouter op aanwijzingen van Georgsie de bus 
nog trachtte klem te rijden onder een 'maximaal 2.00 meter balk'...  
  
Wouter is een man van vooruit denken. Een blijk hiervan kwam als: 
“Laten we naar de biljartzaal lopen, ik heb straks vast trek in een 
biertje.” Eerst dus het hotel opzoeken en naast een 4 banden lekke 
BMW geparkeerd. Geeft een veilig gevoel, zeg maar. Afijn. Te voet 
verder en als onbekommerde schapen liepen wij een der 
windrichtingen uit, op zoek naar een zeker type garagedeur (?) 
Nadat de onvermijdelijke dwaling was vastgesteld, wist niemand op 
straat wat billard was, en ook niet Rue Pierre Dupont. In een café 
annex tabakszaak werd de kaart erbij gehaald en een half uur later 
kwamen we bij een Fleuriste waar bleek dat 'onze' straat geheel niet 
op hun kaart voorkwam. Zelfs Cecille wist het niet.  
Vanaf daar ging het natuurlijk soepel en we arriveerden tegen drieën 
nog maar net op tijd voor de volgende ronde. 
'Osdorp Biljartshop Leiden (NL) – Idella (ES) 
18.00 uur' 
 
Biertje dan maar? Ja graag!  
 
De 47.2 Tsjech Böhm werd onderwijl door de 
dienstdoende arbiter verwittigd dat hij nog 'ten 
seconds shottime' over had, maar het mocht 
niet baten. Zoals George omschreef: “Die jongen heeft al drie 
kwartier nodig voor zijn vijf minuten inspeeltijd!” 
  
19.30 konden we beginnen.... “Nou, dat ging best vlot allemaal”  
 
De fut was eruit, de elan in slaap gesust, het vuur gedoofd..  
Osdorp-Biljarshop Lijden. 
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George werd ge-hola-d in 10 beurten in senior Garcia's beste partij 
verreweg dit weekend, Wouter wist niets meer na 20 omlopen, Germ 

had alleen nog maar dorst in 11 
beurten. Terug naar de bar. 
Spelers verdwenen, op de olijke 
Franse bander na, plus de mensen 
van het establissement.. Drank ging in 
rap tempo verder – wat wil je ook voor 
1,5 euro per glas – het slap 
geouwehoer zwol aan en ondanks, of 
misschien dankzij de lange dag werd 
het snel later. Rond half twaalf 
meenden we dat het tijd werd voor het 
avonddiner, en aangezien wij gewoon 
honger hadden konden we vezelluf 

nog terecht bij een restaurant in Lille.  
 
Aldaar bleek dat Wouter het rustig aan wilde doen met drank en 
bestelde een petit glas bier, frisje voor Sjorsje en Grande bière voor 
Germ. Na een rokertje echter besloot Wout dat hij toch Germ's grote 
aantrekkelijke glas beter kon waarderen. Zijn drankzucht liet deze 
wisseltruc overigens ongemerkt voltrekken. Terwijl het niveau zo 
mogelijk nog verder daalde, steeg de stemming toen George 
opmerkte dat er een tafel bezet werd door een viertal vrouwen, 
waarvan er toch zeker 1 aantrekkelijk genoeg was om te benoemen. 
Wouter schudde zijn hoofd. Met wat capriolen trachtte Germ een 
foto te schieten van dit pièce de résistance. Womanizer Wouter 
wilde wel een plaatje knippen voor G & G maar liet het talmend toch 
afweten. Germ nam het heft en de camera ter hand, benaderde het 
vrouwelijk gezelschap en legde de dame in kwestie uit dat “The guy 
dressed in black heel graag een picture van her wilde hebben, s'il 
vous plaît.” Terwijl George, maar met name Wouter zowat onder hun 
tafel kropen, begon Francesca -of hoe ze ook heette – zich uit te 
kleden… 
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Een korset-achtig pakje met gevulde cups kwam tevoorschijn, en ze 
wilde ook nog haar lange fluwelen handschoenen om haar Franse 
vingertjes schuiven... Kennen jullie dat nummer van George 
Michael, Too Funky, en dan de bijbehorende clip? Ik was even 
George, Kenter noch gay. Oh lá lá!  Het resultaat?   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voldaan bracht een taxi ons via een veel kortere route dan de 
heenweg weer terug. Gorg en Grm hadden weer de onontbeerlijke 
erotiek, ditmaal mét een sporadische flamoes, al meende Georgy 
van niet..  En dan nog, ik was te druk met 
sudoku. Bon.  
 
 
 
Eerste ronde op zondag vrij, en dat was 
nodig ook. Wouter had een houten hoofd, 
Germ energie teveel ondanks 2 gebroken 
nachten en George.. Tja, het is George, 
met nog geen half gevulde plastic zak bagage voor het weekend.  
Als laatste team op de rol voor ons om te bevechten was het 
Tsjechische Anag. 
Terwijl Wouter geduld oefende tegen – ja, daar istie weer – Marek 
Faus, om uiteindelijk in Faus' zijn beste partij deze dagen, na 5 
beurten Tsjechmate te worden geparkeerd, vermoordde meneer 
Böhm de publieke belangstelling door in 2 beurten Germ en arbiter 
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te pesten. “Knap toch?” Hoor ik u zeggen. Als je bedenkt dat een – 
weliswaar knap gespeelde – Tsjechische slotserie van 246, ruim 7 
kwartier duurt, kun je voorstellen dat de Germ in kwestie tussentijds 
wat rek- en strekoefeningen aan de dag legde. Voor de andere twee 
partijen had 'Le Escargot' overigens een totaal van 26 missers 
staan...  
Nóg een uur langer meende Ziogas voor 120 bandstootjes nodig te 
hebben... Ik kan Ziogas voor uw vehikel niet aanraden als u haast 
heeft. Ondanks een genereus en mutual beneficial voorstel van 
onze captain om de pot uit te schrijven daar het toch geen nut meer 
had, wilde de Tragische Tsjech met zijn bibberarm per se 
doorzetten. 36 beurten later perste het ventje er nog even zijn 
hoogste reeks van het weekend uit, en liet George, ons team, ons 
vaderland met -bijna- lege handen aan de bar staan.  
Germ pleegde nog even een French piss in de tuin van een 
omwonende die graag anoniem wenst te blijven, en het illustere trio 
zette de terugreis in.  
Een illusie armer, maar een tevreden glimlach kon niet onderdrukt 
worden.    
 
 
Van de vier teams hebben wij, 
zonder twijfel, het meest genoten! 
Bier dan hè!! 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
                   

Grrrm 
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Daaf Bron Libretoernooi 2013  (9e editie) 

 
    

                 Hoorn, 1, 2 en 3 maart 2013                        
 

Biljarten en tango. Sinds dit weekend zijn deze twee begrippen met 
elkaar verbonden, voor mij althans. Nodig een leek uit om je sport te 
aanschouwen in de betreffende wereld waarin deze plaats vindt, en 
er komen soms opmerkelijke analyses, veronderstellingen, als ook 
vragen uit voort. Een week of 5 voor het jaarlijkse Daaf Bron 
Libretoernooi nodigde ik vriendinlief uit om eens te kijken. Dit 
evenement heeft intussen een stevige reputatie opgebouwd ten 
aanzien van gezelligheid en een sportief hoogstaand topweekend, 
dus zou dit mijn inziens de beste gelegenheid ter introductie zijn. De 
altijd lastige start op de vrijdagavond voor de meeste spelers, omdat 
libre veelal niet de eerste en enige spelvariant is, lag achter ons, en 
de zaterdag was in volle gang. Rond een uur of drie kwam de 
'nieuwe toeschouwer' binnengelopen en wachtte ik een beetje 
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gespannen af hoe haar eerste indruk zou zijn. Stamelend begin ik 
met “Euh.. Ja, hier heb ik dus al 16 jaar, vele uren doorgebracht.” Zo 
open als Vriendin kan zijn, stelt ze mij al snel gerust dat ze erg 
nieuwsgierig is naar 'mijn' wereld en hoe ik daar in besta. Inherent 
aan ons-kent-ons verenigingen draaien vele hoofden onze kant op 
en zie je lippen zinnen vormen als: “Is dat Germ's vriendin?” Ik op 
mijn beurt knik schuchter lachend bevestigend op de vermeende 
vraag. Verliefd en trots. 
Mijn vierde partij stond op het punt van beginnen toen bij Vriendin 
de eerste vragen rezen. “Moet ik heel stil zijn of kan ik gewoon met 
mensen praten als er gespeeld wordt?” en “Zal ik naast je komen 
zitten of leidt dat af?”   
Deze ronde ging ik het opnemen tegen Kees Jong. De vier minuten 
inspeeltijd werden ten volle benut om zo hopelijk het juiste gevoel te 
krijgen. Vriendin, stilletjes naast mij gezeten, vond het maar een 
vreemde zaak en daarmee mogelijk een raar spel dat we de ballen 
neerlegden waar we wilden en dat dát het dan zou zijn. Vreemd hoe 
je dan even moet omschakelen en gebruiken van de basis af uit te 
leggen wat voor jezelf ondertussen tweede natuur is geworden. 
Het fijne aan een introducé is wel dat je het al snel goed doet; het 
spel van Kees en mij was niet al te best. Terwijl libre vooral langs de 
band moet worden gespeeld, is het voor veel liefhebbers als ook 
onbekenden van de sport interessanter als het wat dynamischer 
blijft; iets meer tango. Stijlvol, dát wel natuurlijk. Kortom, ik deed mijn 
best om beweging op de tafel te houden, en voltooide de 400 
caramboles in 7 beurten. “Je kunt wel zien dat er heel verschillende 
stijlen van spelen zijn.” Aldus vriendin. “Ik begrijp werkelijk niet hoe 
je dat allemaal doet!” Ja, ik vraag het me ook wel eens af. En gezien 
het feit dat zij werkzaam is in de psychiatrie, is de gemiddelde 
biljartsfeer een feest der observatie. Biljarters zijn typische wezens.  
Concentratie, presicie, mentale druk en vereiste kennis van het spel 
was veel meer dan zij verwacht had. 
 
Laatste pot die dag ging ik het opnemen tegen zoon van..  
inderdaad, Ferry Jong. Ferry stond op dat punt maar liefst 100 
gemiddeld te spelen, en ik was terecht wat gespannen. Met veel 
moeite kreeg ik de caramboles uit mijn keu gerammeld, maar wel 
tekort voor winst. Mijn jonge tegenstander bleek beter in staat 
seriewerk te tonen, terwijl ik vooral bezig was niet 'vast' te komen 
liggen (vastliggende ballen betekende verplicht van acquit).  Afijn, de 
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vijfde partij werd mijn eerste verliesronde en met 340 caramboles in 
4 pogingen had ik mijn best gedaan. Leo Koomen liep op de andere 
tafel tegen een ontketende Hidde Lub aan in 4 beurten, en zo ook 
zíjn eerste verlies.  
“Zo, dat was een spannende partij!”  “Huh, libre spannend?” “Ja, 
maar niet als er langs de band getik tik tikt wordt.” Duidelijk te weinig 
tango deze keer.  
 
Nog even na-ouwehoeren in de kantine met wat drankjes, erg 
gezellig en aan te raden voor ook andere deelnemers en 
toebehoren! Niet dat 'altijd dezelfden' vervelen, maar een toernooi is 
een feestje dat gevierd mag worden. Serieus spelen is wat mij 
betreft maar de helft van een weekend.  
Om dit nog eens te benadrukken togen 2 spelers, 2 arbiters, 2 
wedstrijdleiders, 1 ex-voorzitter én Vriendin naar het Kantoor van de 
Buurman. Je moet er wat van maken, nietwaar!?  
 
Hoewel de zondag niet altijd gemakkelijk is na een uitstapje, brengt 
vreugde ook energie voor de nieuwe dag. De op één na laatste 
ronde bracht Leo Koomen tegenover mij. Ik had nog een rekening 
openstaan van eerdere voorwedstrijden met deze De Vries Juwelier 
teamgenoot, waar hij mij slechts één kans had gelaten.. Wraak is 
niet goed voor de ziel, maar een gezonde sportieve revanche is een 
fraai gegeven. Dat Leo niet het type is om af te laten weten, bleek in 
zijn openingserie van 180.. geen moment langs band! Ik had 
onderwijl Sam van Etten op de andere tafel américaine zien spelen 
en geprobeerd dit te kopiëren. Met de nieuwe informatie aan de slag 
gegaan en een beetje gelukkig na slechts twee stoten de begeerde 
positie langs band verkregen. Een enkele hapering brak de 
concentratie niet, en ik spoedde in één keer naar het einde! Leo 
Koomen, de gedoodverfde winnaar was hiermee uitgeschakeld, en 
ik zat nog in de race! 
 
Uiteraard Vriendin meteen op de hoogte gesteld... “Ohh, heb ik dát 
nou net weer gemist?!” Ze zou zich onmiddellijk ontrekken van de 
huishoudelijke taken en de ontknoping van het toernooi bijwonen. 
Ballroomtango, coming up!  
En wat een dans is het geworden... 
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Het ging nog tussen Ferry en mijzelf; maar 
ook mijn directe opponent in de beslissende 
ronde Sam stond voor een memorabel 
moment. Welliswaar met 2 verliespartijen 
uitgeschakeld voor de hoogste ereplaats, 
maar zijn moyenne, een schrikwekkende 
137 stond achter zijn naam! Het toernooi 
record lag binnen handbereik dat Leo Koomen in 2009 met 140 had 
neergezet.  
Terwijl Ferry voor 100 gemiddeld en toernooiwinst tegen Leo 
uitkwam, schraapte ik de laatste restjes concentratie bij elkaar tegen 
Sam. Een begin van 132 is niet genoeg, en de misser leek fataal te 
worden. Sam stoof weg en ik trok mijn handschoen maar vast uit... 
Tot de machine ineens stokte bij 376! Een mengeling van ongeloof 
en oprecht jammer vinden dat hij niet tot het einde had 
doorgetrokken, betekende geenszins dat mijn strijdlust verdwenen 
was.  
Ferry werd verslagen in 2 beurten, en zijn missie in de gelijkmaker 
strandde bij een reeks van 212. Als Sam alsnog zou winnen was 
Ferry kampioen! Wonderlijk, dat libre.  
Gebrander dan ooit zette ik alles op alles, maar bij 199 werd een 
knullige vastligger afgestraft omdat de acquit dit weekend geen 
vriend was van mij. Vriendin had het niet meer en toonde met 
ingehouden adem haar klamme handpalmen. Nog 24 voor Sam, nog 
69 voor mij te gaan...  
Binnen no time dirrigeerde Sam de ballen richting band waar ze 
enigszins moeilijk bereikbaar kwamen te liggen. Veel strekken voor 
de toch boomlange van Etten, en arbiter Arnold had de opdracht 
uitgevaardigd aan een toeschouwer om Sam's voet op de vloer te 
houden. De subtiele massé ging op de enige mogelijke manier 
mis.......   Nóg een kans voor mij! Met uiterste inspanning voltooide 
ik de resterende 69 caramboles, en moest nu zelf met ingehouden 
adem toekijken en afwachten of Sam met de laatste 20 punten zou 
remiseren.. Acquit werd wat ongelukkig geraakt; rommelen, strijden 
en proberen grip te krijgen. Het was vergeefs. Na 12 punten was de 
situatie niet meer te redden.  
Germ Bot Kampioen Daaf Bron Libretoernooi 2013! 
 
Vriendin óp van de spanning, maar wat een debuut in de 
biljartwereld om mee te maken! Getuige ook het feit dat er nog vele 
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toeschouwers zijn gebleven tot het toch late tijdstip aan het begin 
van de avond. De negende editie is een bijzonder spannende, als 
ook bijzonder sfeervolle geworden! 
 
Bijzondere dank gaat uit naar Marjo Bron. Ook deze keer was zij 
weer present om, ditmaal met kleinzoon Mats, de wisselbeker uit de 
collectie van naamgever aan dit toernooi, Daaf Bron uit te reiken.  
Horna verwelkomt Marjo volgend jaar tijdens de jubileum editie 
graag weer in ons clubgebouw!  
 
Dit toernooi werd mogelijk gemaakt door:  
Rob 'Organic' Beaun, Wim 'X' marks the Possel, Rien Bakker 
(wedstreidlijder), Kev-interim De Decker, Kees Jong - Wat kan díe 
man zuigen! Hiddy Lub (Affiche Koningin), David Hammam @ the 
Bron (meegebracht gezelschap was bonus. Hulde!) Ab 'Pap' 
Lenaers, Arbiters Speciál – Alie & Theo Sneekes, Arnold 'Paljas' van 
Rongen, Irma 'Alles is rood na een glas of Acht' Huisman, Co 
'Bitterlemon' Buijs, Sabi-hihihi-ne Ba-hahaha-akker, Henny Kant-
Ineke Truus, Johan 'Ik juich heus niet voor Leo!' Koomen, Leo 
'Banaan & Snickers' Koomen, SP Kemkes, EP: Beerepoot, Cafe 's 
Lands Welvaren, Peperback, Brinkman ICT, Golfbaan Spierdijk, 
Zalmrokerij Smoking, Heida Kolkservice, 
Kopie '96, Bouwbedrijf Co Morsink, 
Stukadoorsbedrijf Noordeloos, Thuisin, Van 
Der Linden van Sprankhuizen, John Baars 
Schilderwerk, De Vries Juwelier en 
eenieder die ik mogelijk in de roes vergeten 
ben!  
Man, wat een bier... 
 
 
       “It takes two to tango” 
                                                                                                  
Germ & Fleur 
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Cursus: Hoe word je derde? 

 
 
 

De ogen zijn vaak gericht op de aanstormende jeugd. Ze beginnen 
al met biljarten op het moment dat ze nog maar nauwelijks boven de 
biljartrand kunnen kijken en als ze een klein beetje getalenteerd 
blijken te zijn dan stormen ze je inderdaad, letterlijk en figuurlijk 
voorbij. Maar soms, heel soms, is er ook sprake van een 
aanstormende oudere. Over het algemeen takelen ouderen in de 
loop der jaren enigszins af. Het biljarten gaat steeds moeizamer, de 
foutjes komen sneller en de motoriek laat hen in de steek. Maar er 
zijn uitzonderingen. Er zijn zeventigjarigen die niet achteruit, maar 
nog steeds vooruit gaan. Het ene record na het andere wordt 
gebroken. 
 
Zo had ik tijdens het ViKa toernooi de eer om de partij van het 
geachte Donderdagavondlid Ben Geldermans te mogen Arbitreren. 
En echt, ik wist niet wat ik zag. Ben maakte verzamelballen waar de 
gemiddelde biljarter een puntje aan kan zuigen. En dat niet één 
keer, maar tot wel drie keer toe. Het hield niet op. Alles op een 
hoopie. En dan het vervolg… Niks twee stootjes en alles weer ruim, 
welnee, vette series als gevolg. Wat te denken van een serie van 
dertien terwijl je er maar vijfentwintig hoeft te maken. Wat te denken 
van in zeven beurten uit zijn terwijl er ook nog twee poedels in 
voorkwamen. Wat te denken dus van een moyenne van 
driekommazevenenvijftig. En wat te denken van de tegenstander 
van Ben, Jan Pronk, die hem heel sportief feliciteerde met deze 
prachtige pot en oprecht blij voor Ben was. Dat is ook klasse. En ook 
mooi is het dat Ben na afloop Jan Beers trots komt vertellen wat hij 
zo even daarvoor gepresteerd heeft. Jan is namelijk zijn leermeester 
op zaterdag. Geweldig daar bij de Horna. Of je nou jong bent of oud, 
iedereen kan les krijgen op zaterdag, verzorgd door een aantal 
buitengewoon enthousiaste en gediplomeerde leermeesters. Ik heb 
gezien waar dat toe kan leiden. Geweldig.  
 
Arnold 
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De  Vrijwilliger 

 
 

“Geen enkele vereniging kan zonder”. 
 
Het is geen nieuws dat onze maatschappij is veranderd en nog 
steeds verandert. De laatste jaren verandert ook de bereidheid van 
mensen om iets te doen in het verenigingsleven.  

En juist die vrijwilligers hebben 
we zo vreselijk hard nodig. 
Vrijwilligers zijn schaars, ze zijn 
er nog wel, maar altijd te 
weinig. Er zijn altijd zaken die 
nog gedaan moeten worden en 
er zijn altijd mensen te kort om 
ze uit te voeren. 
Vrijwilligerswerk is van enorm 
belang voor het bestaan van 
een vereniging. Om het even 
wat je als vrijwilliger doet, elke 

“helpende” hand is van harte welkom.  
Vrijwilliger zijn bij een vereniging of club betekent nogal wat, de 
meeste stappen erin zonder te weten wat er op ze af komt en wat 
het betekent: 
 

• Je hart moet niet gewoon rood zijn, maar de clubkleuren 
hebben. 

• Je moet de clubbesognes mee naar bed nemen. 

• Je vrouw of man moet geweldig zijn, want zij of hij moet daar 
tegen kunnen. 

• Je moet doorzettingsvermogen hebben om teleurstellingen 
het hoofd te kunnen bieden. 

• Je moet inlevingsvermogen hebben om te kunnen praten 
met zeurende en klagende leden. 

• Je moet vasthoudend zijn, want gekozen beleid is 
maatgevend. 

• Je moet vooral eerlijk zijn en zeggen waar het op staat. 

• Je moet brede schouders hebben, dan kan je veel 
verdragen, ook kritiek. 
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• Je moet vergevingsgezind zijn, want overal gebeurt wel eens 
iets. 

 
Kortom, je moet eigenlijk een kruising zijn van Onze Lieve Heer en 
Sinterklaas. Dat bestaat niet, zult u zeggen, maar gelukkig……..toch 
zijn ze er nog en je moet diepe bewondering hebben voor al die 
mensen die een deel van hun vrije tijd, en in sommige gevallen is 
dat heel veel tijd, in de vereniging steken en elke week weer paraat 
zijn. 
 
Denk maar eens na hoeveel bestuursleden, wedstrijdleiders, 
commissieleden, kantinehulpen, redactieleden en overige 
vrijwilligers de afgelopen 80 jaar de revue zijn gepasseerd bij uw 
biljartvereniging. Het is niet de verdienste van enig bestuur van de 
vereniging dat deze 80 jaar zijn volgemaakt, maar het is dankzij alle 
vrijwilligers en de individuele 
biljarter, die korte of langere 
tijd lid is geweest, dat de 
vereniging bestaansrecht had 
en heeft gehouden. Het is een 
collectieve prestatie waar 
niemand aanspraak op kan 
maken of de eer voor op kan 
eisen. Gedurende die jaren 
heeft de inzet en daadkracht 
van velen HORNA tot bloei 
gebracht.Het kan niet anders 
dan dat 80 jaar lang de liefde en het enthousiasme voor de 
biljartsport de rode draad in het bestaan van HORNA is geweest. 
Dat pure plezier van sport, recreatie en sportieve wedijver is iets om 
te koesteren. Dat was zo, dat is zo en dat moet ook zo blijven. 
 
Een biljartliefhebber. 
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Verslag Vika Toernooi 

 
 

Een maand voordat de voorronden gespeeld moesten worden 
waren Rob Reinderman en Jos Noordeloos alle clubavonden 
afgeweest om maar genoeg deelnemers te hebben om een volledig 
programma te draaien op de beide zondagen. 
Ze waren er in geslaagd om 64 deelnemers te strikken voor de 
voorronden. Hidde Lub werd gevraagd door de organisatie om een 
leuk affiche te maken voor het toernooi, dat deed hij met verve, het 
zag er gelikt uit, Hidde, hiervoor nogmaals onze dank. 
 
Op beide zondagen was de zaal goed gevuld met deelnemers, die 
zich met sportlief gedrag en volle overgave probeerden te plaatsen 
voor de finaledag, 10 februari, we hadden afgesproken dat Jos 
Noordeloos op de eerste zondag zou spelen en Rob Reinderman op 
de tweede. 
 
Na deze afvalrondes op deze zondagen hielden we 32 deelnemers 
over om op de finalezondag op 10 februari. 
Aangezien we misschien in tijdnood dachten te komen, weken we 
iets af van het te maken aantal caramboles . 
Voor de kadristen en die iets hogere libristen gingen we naar 15 
beurten over het te spelen gemiddelde en de wat lagere spelers 
gingen van 25 naar 20 beurten. 
 
Door deze goed gekozen maatregel konden we op tijd beginnen met 
de finale partijen waarvoor zich uiteindelijk 8 personen zich hadden 
geplaatst na een spannende voorronde die precies op tijd begon, 
deze personen waren: 
 
Jack Dudink   Arnold van Rongen 
Ben Geldermans  Nick Hof 
Gerard Wammes  Nick Dudink 
Henk Verhoor   Willem Ooteman 
 
De loting, dit ging d.m.v. het trekken van kaarten, bracht uiteindelijk 
een goede schifting naar voren waaruit vier winnaars overbleven, nl; 
Ben Gelderman, Jack Dudink, Nick Hof en Willem Ooteman. 
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Jack Dudink en Willem Ooteman lieten er geen gras over groeien en 
versloegen respectievelijk Ben Geldermans en Nick Hof op de 
groene tafel, om zo naar de finale te gaan. 
Zodoende ging de finale tussen Jack en Willem en de troost finale 
tussen Nick en Ben. 
 
In de finale liet Willem er geen twijfel over bestaan wie dit ging 
winnen en werd dus ook de terechte winnaar. 
De uiteindelijke uitslag van het Vika toernooi 2013. 
 

1. Willem Ooteman 
2. Jack Dudink 
3. Nick Hof 
4. Ben Geldermans 
5. Nick Dudink 
6. Arnold van Rongen 
7. Gerard Wammes 
8. Henk Verschoor. 

 
 
 
 
 
Namens de organisatie wil ik de kantinedames en deelnemers nog 
bedanken voor de sportieve, gezellige dagen die wij hebben 
meegemaakt tijdens het volbrengen van weer een goed geslaagd 
Horna Vika toernooi 
 
J. Noordeloos. 
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Osdorp-Biljartshop Leiden  vs.  Wellse Vaert 2 
vs.  TS Metals/Zandweerd 

 
             Amsterdam Osdorp,  Zaterdag 23 februari 2013  
 
“Inspiratie” 
 
Het ontbreekt in de biljartsport in zorgwekkende mate aan inspiratie. 
Inspiratie is iets dat je kunt ensceneren noch forceren; het ontstaat 
of bestaat simpelweg niet. Wat heb je er dan voor nodig? Volgens 
mijn bescheiden inziens heb je daarbij ten eerste 'karakters' voor 
nodig. Zoals het tennis Roger Federer kent en, iets dichterbij onze 
sport, Ronnie O' Sullivan altijd sfeer- en smaakmaker is bij snooker 
evenmenten. Zij het door technische begaafdheid, maar nog meer 
de reuring die publiekslievelingen meebrengen. Federer staat 
bekend om zijn uitstraling als de 
benaderbare nice guy en het speelse 
gemak waarmee hij zijn racket hanteert. 
Ronnie O' Sullivan lijkt zichzelf altijd in 
controverse terug te vinden en daarmee met 
een functionele anti reclame zijn natuurlijk 
kunnen op de snookertafel  publiek en jong 
talent weet te vermaken en inspireren.  
Overigens heb ik verder niet veel interesse 
voor tennis, maar voor Roger Federer maak 
ik graag een uitzondering.. en daar gaat het 
om; de uitzonderingen waardoor 
bewondering en inspiratie geboren wordt.  
Wie kunnen we in de carambole-biljartwereld aanwijzen als 
publiekstrekker?  
Tuurlijk, binnen de 20.000 bondsleden plus een x-aantal liefhebbers 
is er, zij het met moeite, altijd publiek te vinden. Maar het gaat om 
groei. Groei om de toekomst van het biljarten te waarborgen opdat 
ook ná de vergrijzing de hobby, en voor sommigen sport op 
topniveau kan voortleven.  
Personen die veelal ongemerkt veel werk verzetten om 
evenementen en initiatieven te ontwikkelen vinden zichzelf dikwijls 
terug, trekkend aan een dood paard.  
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Daarmee kom ik bij mijn tweede punt: het ontbreken van 
aantrekkelijkheid. 
Je probeert bijvoorbeeld je toernooi te promoten met affiches, 
aankondigingen op een website of tegenwoordig, het in potentie 
zeer effectieve facebook. Mijn tweede inziens brengt mij de 
gedachte dat het 'product' niet ook veel te bieden heeft. 'Een dagje 
biljarten kijken' zal de leek en zelfs de met drukke agenda behepte 
biljarter zelf, niet snel enthousiast krijgen. Want laten we eerlijk zijn, 
twee uur toekijken hoe twee mensen ploeterend honderden 
caramboles willen produceren én dan ook nog verplicht stil zijn, dat 
is voor de meeste toeschouwers too much. Publiek wordt niet vrolijk 
en blijft niet als zij van 11.00 uur 's ochtends tot soms 01.00 uur 's 
nachts vast interessantere dingen te doen hebben; zelfs niet als ze 
graag willen weten wie er wint. De broodnodige arbiters hebben 
geen benen meer over, en de spelers beoefenen hun hobby dan 
ook niet meer met genoegen... voor niemand leuk.  
 
Nu is mij ten gehore gekomen dat er verandering op stapel is. 
Verlaging van partijlengtes en andere opzet van teamcompetities. 
Een goede zaak. Voeg hier de verplichting aan toe om Nationale 
finales op 4 tafels te laten spelen, dan is er ook nog tijd om sociaal 
te zijn en wellicht extra activiteiten zoals demonstraties door 'grote 
namen' mét publieksparticipatie te organiseren.  Topspelers zullen in 
het belang van hun toekomstige broodwinning en liefde voor de 
sport graag tijd vrij maken, me dunkt. 
Maar hoe zit dat met de eerder genoemde publiekstrekker?  

Kwaliteit is niet af te dwingen, zeker niet als er 
gebruik wordt gemaakt van een klok, een 
beperkte tijd om af te stoten. Dus wellicht boet 
met deze methode het niveau wat in; maar 
waar gaat het nu over? Wil je liever 100 
gemiddeld spelen in een lege biljartzaal of met 
50 gemiddeld onder applaus en gezelligheid je 
sport beleven? Het gaat niet om het handjevol 
liefhebbers die kicken op monsterscores; het 
gaat nog meer om de mensen die het verschil 

niet eens zien tussen 10 en 50 moyenne, laat staan dat ze weten 
wat het begrip 'moyenne' inhoudt.  
Niet iedereen zal een tijdklok gaan waarderen. Sommigen stoten 
pas af als zij zeker denken te weten dat de carambole gemaakt gaat 
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worden. Excercities van soms drie uur worden doorstaan  uit naam 
van winst en plezier... tot verdriet van anderen en verlies van de 
biljartsport.  
Publiekstrekker? Je moet dan toch constateren dat de vlottere 
spelers de ranglijst van enthousiasme en vermaak aanvoeren. De 
bijbehorende namen vult u zelf maar in.  
 
Ikzelf heb gewonnen op saaie dagen en verloren op gezellige 
dagen.  
Ik verkies het laatste.. u  ook?? 
 
Verlies is er geleden zaterdag 23 februari jongstleden, maar dan nog 
wel ten bate van Osdorp-Biljartshop Leiden in de topteamcompetitie, 
eredivisie. Verlies omdat was sprake van een trage ronde; twee 
partijen die gelijktijdig een tijdsbestek nodig hadden van zo tegen de 
2,5 uur. De eerste potjes werden relatief vlot doorlopen met Vincent 
Veldt tegen Peter de Bree in het 71.2 Ankerkader in 8 beurten. 
Vincent moest nog zijn groothoeklens opzetten om de matchtafel 
aan te voelen. Dit lukte niet bijtijds en zonder echt spektakel prakte 
de Bree er 150 nakomelingen uit.  
 
Op het andere veld trof Germ Bot een der finalisten 47.2 Ankerkader 
Roij van Raaij in 'zijn' spelsoort. Van Raaij begon rommelig doch 
trefzeker de eerste beurten, maar toen Germ in de derde poging op 
gecontroleerde wijze een serie van maar liefst 159 bij elkaar 
kaderde, klapte kinderkaderspeler van Raaij dicht. Helaas 15 
caramboles voor het einde een suffigheidje waardoor de magie even 
was verdwenen, maar de zesde beurt bracht verlossing! 2 – 2; aan 
Gorgeous den schoonen taack even bruut in de pot te blaffen tegen 
Ludo Kools. De tijgermentaliteit verstomde al snel tot schoothondjes 
niveau en het duurde, duurde... lang... maar liefst 39 beurten 
geimproviseerd bandstoten. 100 punten is dan een berg van 
jewelste terwijl George bijkans schitterende verzamelingen liet zien 
uit de vaak onmogelijke posities die Kools liet liggen.  
Maarr..... Wel winst voor de Hillegommer Held én de tweede 
winstronde van het seizoen!! 4 – 2  
Terwijl op de andere tafel Metals Zandweerd tegen Wellse Vaert 20 
beurten 47.2 aanklooien demonstreerden, was een gemiddeld 
uurwerk inminddels dus twee en een half uur verder..  
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“Dames en heren, de trein van de volgende ronde in de richting van 
ons plezier, vertrekt nog lang niet”  
“P.s. Het publiek wel” 
 
Wanneer uiteindelijk OBL (niets met Hero te maken) de cassis met 
bier verruild hadden, ging voor de mannen het tweede duel van 
start. Vincent bevocht Dennis Timmers en bevochtigde Timmers' 
snotlap door in 10 omlopen de ganzenveer in de inkt te dopen en 
voor de overwinning te tekenen! Met name de serie van 57 was zeer 
goed gespeeld op het onzuivere biljart.  
George nam het op tegen biljartgekke Dave van Geel die in de 
avond nog een afspraak had om aan een competitie driebanden 
deel te nemen! Zijn geestdrift was te sieren maar bleek teveel van 
het goede.. In 20 kansen voltooide Ons Aller Sjors – (O.A.S. .. Zeg 
dit 10 keer na elkaar als 'O-AS' en ontdek waar George last van 
heeft) – zijn pot, en bracht de stand  op 4 – 0!  
Een zeldzaam fenomeen deed zich voor dat naast een dubbele 
rondewinst, The Grrrminator (Himself) nog slechts voor de eer 
speelde en er voor kon zorgen dat het niet écht laat zou worden. 
Robin Jonker was zijn obstakel tussen hem en thuiskomst. Even 
leek de jus verbruikt bij Germ, en Robin zijn poging snel te spelen, 
resulteerde in lange bal-uitrol-tijden. Gelukkig hervond Tha Grrrm 
zijn focus en liet in de 9de revelatie voor een 6 – 0 victorie de nog 99 
resterende treffers registreren op de tellijst!  
 
Zowaar (sorry G.) is er licht te ontwaren verderop in de tunnel, of 
dus eigenlijk is er mogelijkheid het licht mét 
rode lantaarn incluis, over te dragen aan TS 
Metals Zandweerd voor de op één na 
laatste plaats!  
Jammerlijk dat naderende herstructurering 
van de competitie twee teams laat 
degraderen... -snik-  
 
Bier!!  
 
                                
Grrrm 
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Scholentoernooi 2013 

 
OPROEP              OPROEP              OPROEP 
 
De voorbereidingen van het scholentoernooi 2013 zijn in volle gang. 

Dit toernooi wordt verspeeld op zaterdag 30 november 2013 

Het is een uniek gebeuren, want het is de 1
e
 keer dat dit bij de Horna gaat 

plaatsvinden. Met dit toernooi hopen we jeugd enthousiast te krijgen voor 
de biljartsport en nieuwe jeugdleden aan te brengen. 
Voor dit toernooi hebben zich 6 scholen uit het voortgezet onderwijs 
aangemeld. 
Na de zomervakantie kunnen de leerlingen zich opgeven en teams gaan 
vormen. Natuurlijk hopen we op een goede opkomst, zodat we een leuk 
toernooi kunnen organiseren. 
Na 11 oktober weten we zeker of dit toernooi doorgaat, want als er te kort 
aanmeldingen zijn gaat het helaas niet door. Maar omdat we toch goed 
voorbereid willen zijn plaatsen we deze oproep: 
 
We zoeken vrijwilligers voor dit toernooi die willen helpen met tellen 

en schrijven. 
 
We hebben deze hulp nodig omdat de spelregels iets aangepast zijn en we 
er van uitgaan dat de meeste deelnemers nog nooit iets met biljarten 
hebben gehad. Voor het toernooi krijgt u dan een formulier met de uitleg 
van de spelregels zoals die plaats gaan vinden tijdens dit toernooi. 
 
Aanmelden kan bij Anjo Nat op donderdagavond. Telefonisch kan ook, 
maar je kunt het ook mailen. Als je je aanmeld via de mail, geef dan even 
je mail adres en telefoonnummer door.  
 
Na 11 oktober laten we zo spoedig mogelijk weten of het toernooi doorgaat 
 
Mail: aj.nat@tele2.nl 
Tel:   06 53604558 
 
Het is nog ver weg, maar we willen niet op het laatste moment nog naar 
mensen zoeken. 
 
Laten we er met de leden van de Horna een geslaagd toernooi van maken, 
zodat we dit in 2014 weer kunnen doen.  
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Horna/ De Vries Juwelier Kadertoernooi 

 
 
Acht dagen voor aanvang waren David Bron en Germ Bot aan het 
discussiëren over het mogelijke verloop van het komende 
Kadertoernooi. Welke hobbels er door Germ genomen diende te 
worden en hoe groot de kans zou zijn om ondanks zijn 57/1 spel 
toch eventueel te kunnen zegevieren. Na dit alles even aangehoord 

te hebben zei ik, “Germ, het hoogst haalbare voor jou zal de 2de 
plaats zijn. Ik hoor allemaal dure namen voorbij komen maar je bent 
er op zijn minst één vergeten en dat ben ik. Ergo, je kunt hooguit 

2de worden”. Mensen die mij kennen weten inmiddels dat ik wel 
vaker onzin uitkraam en als je naar de uitslagen van vorige edities 
van het kadertoernooi kijkt zal het misschien opvallen dat ik er nooit 
veel van gebakken heb. Oké, vorig jaar won ik mijn eerste partij nog 
van de uiteindelijke kampioen van 2011, Adrie Botman, maar dat 
was dan ook gelijk mijn enige positieve wapenfeit.  
Vrijdag ging de handel van start na een korte openingsrede van 
onze interim voorzitter Kevin De Decker en iedereen was toen nog 
vol goede moed en hoop. Er werd gesproken over een poule des 
doods maar welke poule daar nou precies mee bedoeld werd is mij 
nog steeds onduidelijk. De poules waren naar sterkte ingedeeld en 
dat heeft als voordeel dat iedereen, van laag tot hoog, gelijke 
kansen maakt om tot de finales door te dringen. Vier keer een poule 
des doods met slechts twee overlevenden per poule dus. Voor mij 
liep de vrijdagavond wel lekker. De beide partijen gewonnen en een 
moyenne van 12. Dat is niet zo gek voor eentje van de Donderdag. 
Ik was snel klaar na die 2 partijen achterelkaar dus kon ik mooi 
genieten van alles wat er om mij heen gebeurde. Dan zie je fouten 
gemaakt worden waarvan je dacht dat alleen jij ze maakte en zie je 
schoonheden van caramboles die jij ook zou kunnen als je een 
beetje mazzel hebt. Maar iedereen levert een verwoedde strijd met 
vooral zichzelf om het onderste uit de kan te halen. Verbeten 
koppies, hoofdschuddend, en bij perfect verzamelde ballen kijkend 
alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Arbiters die elke 
beweging op en om het biljart gadeslaan en beoordelen en hun 
uiterste best doen om niemand voor de voeten te lopen wat 
uiteindelijk onvermijdelijk is. Kantinedames die er niet om malen 
tussen de tafels door te stuiven daar de koffie anders te koud en de 
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Jägermeister te warm aankomt. Schrijvers die het telbord vergeten 
bij te houden omdat hun aandacht teveel in beslag wordt genomen 
door de kunststukjes die op het laken tentoongespreid worden. 
Biljarters die vrij zijn en met elkaar oude koeien uit de sloot aan het 
halen zijn. En de jonge goden, het aanstormend talent, zoals Jordi 
Jong en het talent wat reeds gearriveerd is, zoals Jeffrey Lenaers, 
Ferry Jong en Sam van Etten, die de kalveren in de sloot aan het 
stoppen zijn om ze er straks ook als oude koeien uit te kunnen 
halen. Alles bij elkaar is het een geordend wanordelijk gekrioel 
waarbij je ogen te kort komt.  
Zaterdag, 10 uur, ging het feest weer verder. Mijn eerste partij mocht 
ik weer niet mopperen. Ondanks de spanning die altijd weer de kop 
op steekt en mij behoorlijk in de weg kan zitten wist ik toch weer in 
10 beurten de winst binnen te slepen. Dus moyenne 12 bleef staan. 
En ook Germ waar ik vanzelf ook naar benieuwd was, hij is tenslotte 
ook van de donderdag, wist de winst te behalen. Helaas moet ik 
toegeven slecht op de hoogte te zijn van de verrichtingen in de 
andere poules. Doordat ikzelf redelijk op koers lag was ik erg met 
mezelf bezig en zocht verwoed naar manieren om vooral rustig te 
blijven, van de spanning af te komen en vooral niet dronken te 
worden. Wel kreeg ik door dat George Kenter niet zo lekker ging 
wegens problemen met zijn rug en dat Sam van Etten weer menig 
hart veroverde met zijn mooie spel. Ik weet nog goed dat hij alle 
ballen in pikeerhouding moest maken omdat hij toen nauwelijks over 
de biljartrand kon kijken. Inmiddels moet hij behoorlijk bukken! Mijn 

2de partij, tjonge, alweer 10 beurten. Moyenne gehandhaafd. Wat 
gebeurt hier? Germ weer winst. Superavond die donderdag. En nog 
altijd heerst er een lekker sfeertje in de biljartzaal. Er is veel publiek 
aanwezig. Peter Jamin, voor het eerst deelnemer aan dit festijn 
moest erg lang wachten voor hij kon aantreden. “Sorry Peter”, waren 
de woorden van onze wedstrijdleider Rien Bakker, “het kon even 
niet anders”. Maar Peter zat er gelukkig niet echt mee. “Rien, ik kom 
ogen te kort en de tijd vliegt evengoed voorbij, dus maak je maar 
geen zorgen over mij”. Kijk, dat is een mooie instelling. En nog 
steeds staan de arbiters uiterst geconcentreerd aan de tafel. Uit 
ervaring weet ik dat het een enorme inspanning is. Soms vraag ik 
me af wie het zwaarder heeft, die spelers of die arbiters. Maar het is 
een dankbare taak. Een fijn korps en wat je als speler niet lukt, in 
een finale komen, dat lukt je als arbiter wel. Mooi meegenomen. 
Voor mij loopt de spanning steeds verder op. Vandaag nog 1 partij. 
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Kan ik het volhouden, val ik nog niet door de mand? Tafel 1 bij Anja 
Grin en Ben Haentjens. Kijk het gaat al wat stroever, het verval is 
ingetreden. Maar toch, dit keer winst in 12 beurten. Mijn moyenne is 
zakkende maar nog altijd super met het oog op wat ik doorgaans 
presteer. Germ speelt gelijk. Nog steeds op koers, in mijn 
voetsporen. Donderdag 1 en 2? Welke volgorde? Alle partijen zijn 
voor zaterdag gespeeld, het publiek is grotendeels naar huis, maar 
een flinke groep blijft gezellig nog even hangen aan en rond de bar. 
De kantinedames schenken met plezier de biertjes, wijnjes, 
Jägertjes en spa’s voor ons in. Omstreeks 20 uur blazen we de 
aftocht en gaan Germ, Arnold, Laura, Wim, Irma, George, Bas, 
Milou, Kevin, Lisette, Wouter, John en Jos richting Tabasco om daar 
gezellig een hapje te gaan eten en vervolgens naar Het Kantoor van 
de Buurman om het eind van de dag te vieren en op het begin van 
de volgende dag te proosten. 
Zondagmorgen, mijn bed ligt nog zoooo lekker. Op naar de Horna. 
Laura chauffeur,   Germ ernaast en ik achterin. Aan de gezichten te 
zien was iedereen die er vrijdag en zaterdag waren nu ook weer. Ik 
stond nu 4 punten los van de nummer 2 in de poule, Dirk Jan Kok. 
Kort daarop gevolgd met een iets lager moyenne Dennis Groot. Ik 
zou mijn beide resterende poule partijen eventueel mogen verliezen 
om toch door te kunnen gaan in de finaleronde mits mijn moyenne 
goed zou blijven. Eerst aantreden tegen Jordi Jong. Jordi speelt 
voor het eerst mee en voor het eerst kader. Ik geef mezelf een 

goede kans want Jordi speelt 
het netjes en zo kan ik 
misschien een leuke 
aanvanger van hem krijgen. En 
inderdaad, hij speelt het heel 
netjes. Maar helaas voor mij zo 
netjes dat hij niet veel mist en 
dus ook niet veel weggeeft. Ik 
verlies behoorlijk kansloos 
maar nog geen nood aan de 
man want Dennis kan ik wel 
hebben. Dirk Jan wint opnieuw 
en nu staan wij in punten 
gelijk. Het zou nog mis kunnen 
gaan. Ik mag verliezen ik maar 

moet wel goed volgen. Alweer zit door spanning mijn achterhand 
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vast, hoe herkenbaar. Dennis lijkt nergens last van te hebben, of 
toch. Ik blijf gelukkig wel redelijk in zijn spoor. Beiden hebben we 
nog altijd kans de partij naar ons toe te trekken. Jammer maar 
helaas. Was het niet voorheen Ton, dan is het nu zoonlief Dennis 
die me de voet dwars zet. Een Groot complex. Maar mijn blijdschap 
was Groot nadat ik van Rien hoorde dat ik inderdaad de finales had 
bereikt.  
Nu zou het echte grote werk gaan beginnen en als je er realistisch 
naar kijkt weet je dat het heel erg moeilijk gaat worden. Nu komen 
de echte kanjers boven water drijven. Het maakte mij niet uit wie 
mijn tegenstander zou worden als het maar niet Germ zou zijn want 
die wilde ik alleen in de finale treffen. Het werd Jeffrey Lenaers. 
Jonge knaap die het spel goed in de vingers heeft. Ik had mazzel 
nodig tegen hem. Verliezen betekende met lege handen naar huis. 
Bij winst had ik in ieder geval een blijvende herinnering in de vorm 
van een bokaal en dat wilde ik wel heel erg graag. Jeffrey was een 
paar keer erg slordig door heel eenvoudige balletjes te missen en 
dat bracht mij in mijn spel. Met een lekker eindschot van 36 
caramboles wist ik de winst te pakken. Ongelooflijk maar waar en ik 
was nog niet klaar. Die beker 
was binnen, en wie weet wordt 
die groter. Germ won van 
George Kenter (waarschijnlijk 
door zijn pijn in de rug), Dirk 
Jan Kok won van Peter Jamin 
en Wouter won van Ferry Jong. 
Twee van de donderdag bij de 
laatste 4 dus! Helemaal op 
schema. De volgend loting 
bepaalde dat ik tegen Wouter 
mocht uitkomen. Prachtig, 
mooie tegenstander en weer 
niet Germ. Slechts een klein drempeltje die nog genomen diende te 
worden om daarna Germ voor eens en voor altijd het zwijgen op te 
kunnen leggen. Wouter ging van acquit….. en miste! Yes, helemaal 
volgens plan! Mijn beurt. Ik maakte een carambole, een mooie want 
mijn bal had een loopweg van toch zeker 93 centimeter. De tweede, 
even ophalen….. Chips! Wouter was vanzelf als de dood mij nog 
een beurt te geven gezien de schoonheid van mijn punt en besloot 
dat het nu al tijd was om te vlammen. Geen moment verloor hij de 
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controle en maakte een foutloze serie van 100. Ik troost me met de 
gedachte hem enorm onder druk te hebben gezet. Germ op zijn 
beurt had 5 beurten nodig om Dirk Jan van het lijf te houden. 
Gevolg, finale tussen Wouter en Germ. De spanning was om te 
snijden. Muisstil was het in de zaal voor de doven en de ballen 
rolden voor beiden niet echt lekker. Winst voor Wouter zou prachtig 
zijn om zich winnaar van het juwelier de Vries kadertoernooi te 
mogen noemen, maar ook 
Germ werd het van harte 
gegund. Wie zou het gaan 
worden? Uiteindelijk trok Germ, 
na drie hele lange dagen aan 
het nauwelijks zichtbare 
langste eind in het spelsoort, 
57/1, die de moeilijkste is in het 
kader op de kleine tafel.  
  
 
 
 
 
 
Ik, en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid iedereen, heb 
enorm van dit biljartspektakel genoten en ben supertrots dat ik 

beslag heb weten te leggen op de gedeelde 3de plaats, samen Met 
Dirk Jan Kok. Ik heb dan weliswaar 28 man achter me gelaten, maar 
zeker niet allemaal verslagen. Da’s onmogelijk. Iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt, BEDANKT! En die rug van George Kenter? 
Daar zat een diepe snee in. Ik heb het zelf gezien en dat had u ook 
kunnen zien als u de prijsuitreiking had bijgewoond. Heel diep en 
heel laag. Zo laag zelfs dat het eigenlijk geen rug meer was. 
Beterschap George, en tot volgend jaar.  
 
Arnold van Rongen 
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Osdorp-Biljartshop Leiden vs. TT The City 
vs.   Wellse Vaert 1 

 
 
    Steenbergen, zaterdag 2 februari 2013  
 
Topteam Osdorp-Biljartshop Leiden is bezig met zijn zwanenzang in 
de eredivisie. Met nog enkele competitiedagen te gaan is het 
debuutjaar van de mannen teleurstellend te noemen. Stijf onderaan 
en nul matchpunten is het succesvolle, voormalig en nu weer 
toekomstig eerste divisie team onwaardig. Om nog enig eerbehoud 
te claimen diende de 'whitewash' voorkomen zien te worden. Wellse 
Vaert te Stenberghe, het huidige Steenbergen, zou het strijdperk 
kunnen betekenen voor deze opgave en TT The City en Wellse 
Vaert 1 de beoogde slachtoffers van deze missie.  
 
Op het politieke midden van 142 centimeter vinden wij als eerste 
deze dag Vincent 'Joie de Vivre' Veldt om blijmoedig 150 
caramboles te realiseren. Aan City blaag Micha van Bochem de taak 
de vreugde van de Osdorp telg om zeep te helpen. Met gierende 
banden en dodelijke blik blies een briezende Veldt al snel uit het 
zicht van een verbijsterde van Bochem. Een serieuze serie van 
zeventig werd bijgeschreven op het scorebord en zette Micha op 
scherp, maar deze bleek niet direct succesvol de achterstand te 
slechten. De klad kwam er in en het gat tussen hun in kromp 
terstond zienderogen en vond in de twaalfde poging de ontknoping 
waar wij niet op gehoopt hadden. Zeven punten tekort voor de 
overwinning...  
 
De kindvriendelijke kalasjnikov werd opgepakt door The Grrrminator 
(Himself), tegen René 'Je weet wel' Tull from the City, die gast. Nu is 
de AK-47 doorgaans een betrouwbaar wapen, maar bij Germ 
blokkeerde het alvorens enig serie van betekenis door het Sovjet 
mechaniek was geraakt.  
200 om 85 in 9 waterlanders later bracht Tull het treffen waarachtig 
lachend tot een einde en liet Germ achter met een kater...  -en als 
dat klotebeest nou zindelijk was!  
 
George 'Geen matchpunt meer te Halen' Kenter bracht zijn Alcalde 
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in stelling om het falen der frivole jongelingen nog iets goed te 
maken. Kenter, een spitting image van de Tjech Marek Faus, 
veegde de fluimen van zijn falie om een bos jongens te 
verfomfaaien. Heer Bongers echter was niet onder de indruk van het 
voorkomen van ons Sjors, en hij Joste hem in zes verlossingen... 
 
Zes .. Nul  Verlieten wij verloren TT The City.  
 
Thuisspelend Wellse Vaert 1 moest nattigheid gevoeld hebben 
wanneer zij beseften dat het team met Caudron killer Kenter de 
keizersnede kwam afhechten. Abdicatie had reeds plaatsgevonden 
en Frédéric zal vermoedelijk een minder riskant partijtje hebben 
gespeeld, ergens in Frankrijk ofzo..  
 
Germ had zich intussen mentaal ontdaan van eerder geleden 
debacle en zag een nieuwe René klaarstaan om de strijd mee aan 
te gaan. Deze René leek niet in zijn hum. Zijn spel 
luisterde niet zo nauw en Germ ging op herhaling 
welhaast ernstiger dan daarvoor. Of het is 
gekomen door een extra chocomel of de keuze niet 
in te spelen voor deze partij zullen we wellicht nooit 
achterhalen, maar ineens was daar dat fijne 
ritmische stoten. Zou de aantrekkelijke bediening 
hieraan hebben bijgedragen? In dat geval heeft Germ geen lekkere 
indruk achtergelaten, want al rond de dertig in de serie begon het 
ziek zijn van de week ervoor rijkelijk te vloeien, de druk in zijn hoofd 
nam toe alsmede de temperatuur van de temperamentvolle speler 
uit Zwaag. Belabberd als hij zich voelde strandde de serie helaas 
voortijdig, maar 129 was een wapenfeit waar Luijsterburg geen 
antwoord meer kon geven. Acht beurten nam het treffen in beslag 
en het verloren vocht werd rap aangevuld met een verse fles 
Ssjupilair!   
 
Fabian Blondeel. Nu heeft Gorgeous George al met menig kanon de 
loopgraaf gedeeld, maar onze post traumatische stress speler zal 
niet ongeroerd zijn gebleven als Fabian de revanche van de dag 
moest worden! De aimabele, todsicher Belgische Duitser zal niet 
aarzelen de nieuwbakken Tjechisch Legionair van zijn Oostenrijks 
Hongaarse ketenen te bevrijden en zodoende zelf in januari een 
oktoberrevolutie teweeg brengen, wat met aanpassing van de 
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Gregoriaanse - naar de George Kenteriaanse kalender 
geschiedkundig dan best aannemelijk te maken is.  
♫ Ja ja, in Fa-bian-land ♪ 
Kortom, in acht bajonetsteken werd er gehakt gemaakt van de 
martelaar van Hillegom. Overigens sneuvelde de kale held niet 
zonder verwoede weerstand geboden te hebben en bracht het tot 
een onderscheidingswaardige 63 caramboles en daarmee 7,88 
gemiddeld!  
 
Zal Vincent dan nu de verliezende opmars gaan stuiten en ons team 
de schaamte besparen door de eerste harde punten van het seizoen 
binnen te slepen? Gaat de Veldtstrijder het Wiel van Gemert van 
houten banden voorzien? Na het nipte verlies van de vorige clash 
leek de klomp van Vincent gebroken te zijn, maar nadat zijn oor 
weer aangenaaid was, trok hij de naald 71 toeren 12 maal over de 
drie-delige leiplaat, splijtend seriewerk incluis! Wiel wist weinig 
werkelijke wonderen waar te maken en strandde op een schamele 
86 spaken. Terwijl Wiel zijn π x D berekeningen nog een uurtje 
probeerde te doorgronden, vierden de Men in Black ingetogen hun 
behaalde punten!! 
 
4 – 2  winst in cijfers, en dat mag ook gezegd! En daarbij hebben we 
natuurlijk het team van Frédéric Caudron verslagen... dus.  
 
Komend weekend vertrekken Wouter, George en Germ naar het 
noorden van Frankrijk in een poging dit succes door te zetten met 
Europese allure. Hier zal George zijn evenbeeld, zijn verloren 
broeder ten tijde van de scheiding van Tsjecho-Slowakije, weer in 
zijn armen kunnen sluiten. We zullen jullie, trouwe lezers, de foto's 
van deze emotionele en nu al historische hereniging uiteraard niet 
onthouden. Met deze gedachte veeg ik nog even een traan weg, en 
groet u.  
 
Dank voor uw aandacht, 
      
                             
Grrrm 
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Etikon vs. De Graafschap vs. 
Osdorp Biljartshop Leiden 

 
 

          Haarlo 2 maart 2013 
 

’s Morgens om 9:45 vertrokken we uit Hoorn richting Haarlo. Eerst 
George nog even oppikken bij een dubieus parkeerplaatsje, alwaar 
zijn busje hopelijk aan het einde van de dag nog steeds onaangetast 
op hem zou staan te wachten. 
Na te zijn bekomen van de bijna total-loss (George ging vol op zijn 
rem staan toen we vlak achter hem reden bij de parkeerplaats), 
werd de TomTom ingesteld en gingen we op weg. 
Voorbij Amersfoort verlaat je dan zo langzamerhand de bewoonde 
wereld en dien je het laatste uur over slingerende bospaden af te 
leggen om in Haarlo te komen. Gelukkig begon de TomTom 
spontaan koeiengeluiden te maken, dus wisten we dat we op de 
goede weg waren… 
Onderweg vertelt George dat hij een tijdje bij dat team gespeeld 
heeft en dus vaak in Haarlo geweest is. Verrassend genoeg weet hij 
echter niet waar de ingang van de biljartzaal is, maar we waren 
allang blij dat er wel een toilet was. 
Uiteindelijk vinden we de biljartzaal waar we later tegen het grote 
Etikon moeten aantreden. We mogen het toch als een eer zien dat 
we tegen Tilleman, Niessen en De Bruijn mogen aantreden voor een 
1-op-1 gevecht. 
 
Persoonlijk had ik er eerlijk gezegd wel meer van verwacht… Er 
staat daar potdomme een enorm aantal nationale en internationale 
titels te spelen en er zit 5 man langs de kant...die in de loop van de 
middag nog allemaal vroegtijdig vertrekken ook. Als er bij dat soort 
grootheden al niemand meer komt kijken, kunnen we ons rustig 
zorgen gaan maken over de biljartsport, voor zover we het over 
sport hebben. Bij sport hoort emotie en sfeer en beide waren er 
simpelweg niet. 
Er staat overigens wel muziek aan, maar de hitlijsten zien er in 
freakin’ Haarlo toch iets anders uit dan in geciviliseerd gebied. 
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En…eerlijk is eerlijk, de mannen zijn biljart technisch van een 
andere planeet, maar als de echt spectaculaire partijen 
uitblijven…loopt zo’n dag toch een beetje op een teleurstelling uit. 
Ik wil niet meteen hardop zeggen dat er niks aan is…maar er was 
gewoon niet zo veel aan…zo. 
 
Wat doe je dan als Noord-Hollander in 
bijna Duitsland? Bier drinken en 
Tilleman in de maling 
nemen…iedereen is te verslaan op 
een bepaald vlak ☺ 
 
 
Goed, eerst mochten we aantreden 
tegen De Graafschap. Jeroen trapte 
af tegen Gert-Jan Veldhuizen met een 
serie van 56, maar zakte daarna in. Een butage hier en een 
slordigheidje daar en GJ liep gestaag uit, tot hij de partij beëindigde 
in de 8e beurt. 
Wouter speelde daarna tegen Martien v.d. Spoel, waarbij beide 
spelers maar niet op gang kwamen. Na 14 beurten ging V.d. Spoel 
dan toch met de winst aan de haal. Toen ook George nog verloor in 
12 beurten van multi-talent Dave Christiani, stond er een 
teleurstellende 0-6 op het bord. Achteraf bekeken gaven alle drie de 
partijen voldoende beurten om te spreken van drie gemiste 
kansen… 
Toen het treffen met veelvuldig kampioen Etikon… Jeroen werd in 4 
beurten geslacht door de verrassend vlot spelende (voor zijn doen 
dan) Tilleman. Wouter begon goed tegen Patrick Niessen, na 3 
beurten stond het ongeveer 65-65, maar toen vond de grootmeester 
het welletjes. Met een diep donkere blik en grove fronsen, speelde 
hij de resterende caramboles bij elkaar in de 4e beurt. Wouter nog 
de nabeurt, noteren 2, helaas… 
 
George, die op de heenreis nog predikte voor positief spel, toverde 
een aantal schier onmogelijke posities voor de volgelopen neus van 
JP de Bruijn, maar moest evengoed het onderspit delven na 13 
omlopen. 
2x 0-6 op de broek gekregen en nog een autorit van 2,5 uur voor de 
boeg… 
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In Amsterdam stond de 
bus van George nog op 
zijn wielen en zelfs de 
ramen zaten er nog in, dus 
scheidden daar onze 
wegen. Na een gezonde 
maaltijd bij de drive-in met 
de grote M, waren Wouter 
en ik tegen 22.00 weer 

terug in Hoorn-Sweet-Hoorn. 
De wonden likken en opladen voor de aanstaande thuiswedstrijd op 
30 maart a.s. in BC Osdorp waar we o.a. Swertz en van Silfhout op 
visite krijgen! 
 
Jeroen 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ 66 ~ 

 

Verplaatsen grote tafels naar beneden 

 
 
Van meerdere leden kwam het verzoek of de grote wedstrijdtafels 
naar beneden verplaats konden worden. Om dit te realiseren 
moesten we eerst een aantal punten onderzoeken: 
 

• Is het haalbaar om dit te realiseren, vanwege de ruimte 

• Is het financieel haalbaar 

• Wat houdt het in voor de speelavonden (aantal leden op een 
avond) 

• Wat zijn de gevolgen voor de toernooien: (Vika Driebanden/ 
Bandstoten, Horna / Juwelier de Vries  en Kader toernooi 
 

In eerste instantie werd er gedacht aan een kleine tafel naar boven 
en twee grote naar beneden. Kortom: de nodige onderzoeken 
moesten plaatsvinden om een goed onderbouwd antwoord te 
kunnen geven op deze vraag. 
 
Om te beginnen heb ik bij het eerste punt Jack Hoogebooms 
Adviesbureau gevraagd om de benedenzaal goed in beeld te 
brengen of de grote biljarts hier geplaatst zouden kunnen worden. 
Na alle variaties te hebben toegepast bleek dat als de twee grote 
biljarts naar beneden gaan er ook twee kleine naar boven moeten. 
Dit betekent dat we hier al vastlopen. Op dit moment is dit niet te 
realiseren gezien het groot aantal leden op diverse avonden maar 
ook op de middag. We kunnen  twee kleine biljarts beneden niet 
missen. 
 
Het is goed om dergelijke plannen in het achterhoofd te houden en 
deze opnieuw te bekijken als er aanleiding voor is. 
 
Algemeen bestuurslid: 
Nico Schipper 


