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Namen en adressen biljartvereniging HORNA 
 

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

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

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

Penningmeester:   
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 Gebouwbeheer en kantine: 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn R.Bakker  Tel. 0229 268040 
Email: an.rotteveel@quicknet.nl   Windmolen 38  1622 LB Hoorn   
Onderhoud/ beheer gebouwen  R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
R.Boon  Tel. 0228 322310 Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen  
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
    

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

Ledenwerving en sponsoring:  Technische commissie:  
J. Beers  Tel.: 0229 245080 A.Ensink  Tel. 0228 512499 
Botter 103  1625 DH Hoorn De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
Email: ledenwerving@horna.nl  
   Voorzitters van de clubavonden: 
Jeugdzaken:   Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
B. Bouwhuis   Tel. 0229 213304 Dinsdag: vacature  
Merensstraat 3   1624 KR Hoorn Woensdag: Martin Appelman   0229 216518 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Donderdag: Theo van Bemmel 0229 237526 
   Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198 
Wedstrijdsecretariaat p.k. 
en teamwedstrijden  Wedstrijdleidersclubavonden: 
Koos Smit   Tel. 06 27833358 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dinsdag  Jan Pool  06-46170760 
   Dinsdag PeterBouwhuis 0229 213304 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Woensdag vacature   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228-563650 Redactie “Horna Nieuws” 
   E-mail: clubblad@horna.nl 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:   
R.Bakker  Hoorn  0618928818 Website: www.horna.nl 
J.Pool  Hoorn  0229 850371 P.Bouwhuis     Merenstraat 3 
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Tel. 0229 213304   1624 TH Hoorn  
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650  
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Van de Voorzitter.. 

 
Wat hebben we weer een mooi weekend achter de rug gehad met het 
Horna Juwelier de Vries Kader toernooi. Voor mij is dat toernooi altijd weer 
een rollercoaster die op vrijdagavond  7 uur start en zondagavond  om 7 
uur ergens stopt.  In de tussentijd ben ik aan het openen, bijkletsen, 
biljarten kijken, jägermeistertje/biertje drinken, te laat naar bed gaan, te 
vroeg en lichtelijk groen wakker worden, arbitreren, boodschappen doen, 
pers ontvangen, stappen met de mannen,  te kort slapen, groente snijden 
voor de snert met Rob Boering, Piet Bruin en Jos Vleugel  twee uur snert 
roeren met  Harrie Nijman (dank mannen, jullie zijn kanjers!), finale kijken, 
speech voorbereiden, prijsuitreiking  doen, afzakkertje nemen, thuis 
meteen gaan slapen en maandag de hele dag als een ouwe man op de 
bank liggen. 
 
Wat een feest! 
 
Ik ga er een beetje van uit dat er verder in het blad wel ergens een verslag 
staat van het  toernooi, dus ik zal er verder niets over zeggen. Kevin, 
Willem, hulde voor de organisatie en Rien voor de wedstrijdleiding (en het  
dagelijks op orde brengen van het materiaal met Cor). Er zijn natuurlijk nog 
véél meer mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan dit toernooi, 
maar die schieten me even niet te binnen. 
 
Tegelijkertijd realiseerde ik me dat dit de laatste keer is dat ik dit toernooi 
als voorzitter mee zal maken. Ik zal tijdens de jaarvergadering in april de 
voorzittershamer neerleggen en dat besluit is onherroepelijk. Nu is het zo 
dat de opvolgers nog niet echt in de rij staan. Ik heb een profiel ge
met eigenschappen die een voorzitter zou moeten hebben.  Als ik dat 
profiel onder ogen had gekregen voordat ik werd gevraagd was ik er 
misschien wel  nooit  nooit aan begonnen!  Dat werd me ook fijntjes 
duidelijk gemaakt door één van de bestuursleden met de opmerking: “Zo 
Pots, kan jij dat allemaal?” Het antwoord was natuurlijk: Nee, ik kan dat niet 
allemaal, en mijn opvolger waarschijnlijk óók niet, maar het geeft wél  een 
beetje aan welke richting het op gaat. 
Een voorzitter bestiert de vereniging ook helemaal niet in zijn eentje, maar 
wordt ondersteund door het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit hele 
gemotiveerde en talentvolle mensen en vormen samen een sterke (en 
leuke) club. 
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We hebben niet zo heel veel tijd meer en mijn tijd zit er écht
dan ook aan alle leden ook dringen oproepen: denk na wie jullie zouden 
zien zitten als voorzitter. 
 
Verderop in het blad staat het beoogde profiel, stuur je ideeën naar: 
secretaris@horna.nl.  We zullen jullie mening  zéker ter harte nemen… 
 
 
Groet, 
Wim Possel 
 
(Nu nog) voorzitter 
 
 

We hebben niet zo heel veel tijd meer en mijn tijd zit er écht bijna op. Ik wil 
denk na wie jullie zouden 

Verderop in het blad staat het beoogde profiel, stuur je ideeën naar: 
llen jullie mening  zéker ter harte nemen…  
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Van de Redactie.. 

Meldde ik in het vorige nummer nog dat ik geen lid was en dat ik amper 
wist hoe een biljartlaken eruit ziet, inmiddels is dit niet meer actueel. Nadat 
ik was uitgenodigd door de secretaris van de vereniging om als proefkonijn 
te dienen voor het ‘Instructiecorps’, heb ik mij spontaan aangemeld als lid. 
Je kunt dus spreken van een goed en motiverend Ínstructiecorps’.
 
Inmiddels ben ik op de donderdagavond aan het biljarten geslagen. Nou ja, 
biljarten, het mag waarschijnlijk nog niet zo genoemd worden. Het is 
proberen de ballen te raken. En dat lukt nog niet altijd. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat iedereen van de donderdagavond mij op 
allerlei manieren tracht te helpen om er iets moois van te maken. Aan 
iedereen excuses voor de ‘rot’ ballen welke ik achterlaat. Op dat gebied 
zou ik bij ‘snooker’ het waarschijnlijk ver kunnen schoppen. 
 
In dit nummer aandacht van de voorzitter voor een plaatsvervanger. Laat 
iedereen hier eens zijn gedachten over laten gaan. Verder aandacht voor 
jeugdleden. Het is mooi voor de vereniging om jonge mensen in het 
midden te hebben die het plezier in de biljartsport kunnen uitdragen.
 

Ik wens jullie weer veel leesplezier met dit kerstnummer
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 15 maart 2012 
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KOPIJ 
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Van de secretaris.. 

 
Bestuurlijke zaken 
 
We willen vanaf 01-01-2012 naar de situatie toe dat iedereen kan biljarten 
wanneer hij/zij wil, mits de gangbare regels voor de avonden dat toelaten, 
en dat voor één en hetzelfde lage bedrag.  
 
Onze normale inkomsten kunnen de jaarlijkse gang van zaken 
er is ook nog wel ruimte voor vervangingsinvesteringen als 
verwarmingsketels en schilderwerk, maar daarmee houdt het ook wel zo’n 
beetje op. 
 
We willen graag een mooi aangekleed liefst energievriendelijk gebouw, olv
Rob  Boon zijn we druk bezig om daar een meerjarenplan van aanpak voor 
te maken. Dat zoiets aardig wat geld gaat kosten is duidelijk, het vraagt in 
ieder geval om een aparte financiële benadering(bijvoorbeeld sponsoring, 
subsidie of club van 100).  
 
Dan wat feiten over de huidige financiële stand van zaken: 
 
Minder inkomsten via KBO door niet meer invullen van Maandagmiddag in 
2011 = ± € 1.350,00, wordt opgevangen door de reserve. 
Kosten gelijk trekken contributie clubavonden vanaf 01-01-2012
bedraagt ± € 500,00. Jaarlijks totaal = ± € 1850,00 
 
 
Hoe compenseren we dat in 2012 (voor het grootste gedeelte)?
 
Contributieverhoging van € 60,50 naar € 65,00 voor de senioren
Contributieverhoging van € 47,00 naar € 50,00 voor de junioren van 18 tot 
21 jaar 
Contributieverhoging van € 34,00 naar € 36,00 voor de junioren onder
18 jaar 
 
Meeropbrengst  ± € 735 
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Extra verhoging kantineprijzen met ± 3 % bovenop een stuk 
prijscompensatie, meeropbrengst = ± € 800,00. 
 
De prijzen worden dan: 
Frisdrank    van €1,20  naar €1,30 
Bier          van €1,30  naar €1,40 
Sterke drank    van €1,50  naar €1,60 
Bami,kroket en frikadel  van €1,10  naar €1,20 
Fricadel en picanto   van €1,30  naar €1,40 
Broodjes    van €0,60  naar €0,65 
Broodje kroket en frikadel  van €1,80 naar €1,90 
Broodje ham,kaas,en worst  van €1,20  naar €1,30 
Tosti     van €1,40  naar €1,50 
Uitsmijter    van €2,55  naar €2,70 
 
Tot zo ver nieuws van het bestuur, we proberen u via het clubblad zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden. 
 
 
Overhemden 
 
Leden (bestaande en nieuwe) kunnen zich voor een overhemd wenden tot
 

Interpromo in Nibbixwoud, 
Ganker 6, 

1688 CT Nibbixwoud, 
Tel: 0229 - 57 90 88, Fax: 0229 - 57 9186,

info@interpromo.nl 
 

De betaling van eventueel een 2e overhemd vindt rechtstreeks aan 
Interpromo plaats. 
 
 
Rinse Asma, 
Secretaris 

Extra verhoging kantineprijzen met ± 3 % bovenop een stuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot zo ver nieuws van het bestuur, we proberen u via het clubblad zoveel 

een overhemd wenden tot 

57 9186, 

overhemd vindt rechtstreeks aan 

.  
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Uit het gebouw.. 

 
In deze nieuwe rubriek wil ik de leden van de HORNA namens het bestuur 
op de hoogte houden m.b.t. tot het wel en wee van het beheer en 
onderhoud van ons mooie gebouw aan het Achterom. 
 
I.s.m. materiaalman Bertus Ensink zijn de biljarts beneden afgedekt met 
noppenfolie en zeilen. Als de biljarts gebruikt worden hangt het zeil naast 
het desbetreffende biljart. 
Dit bevalt uitstekend, het ziet er keurig uit en iedereen dekt na het gebruik 
de tafels af. 
Het kostenbesparende effect kunnen we uiteraard pas op langere termijn 
meten, we houden u op de hoogte. 
Ook bij de biljarts boven wordt nu op deze manier gewerkt. 
 
Het tweewekelijks overleg op maandagochtend met de beheerder verloopt 
naar wens, we komen tot betere afspraken en er kan sneller worden 
gehandeld. 
 
Beneden in de kantine zijn twee voorzetramen geplaatst , vader en zoon 
De Decker hebben dit op een zaterdagochtend gerealiseerd , mocht het 
een en ander goed bevallen zullen we dit  voortzetten in de grote zaal.
Ondertussen werd door onze onvolprezen kantinedames en Rien en Cor 
het gebouw in kerstsferen gebracht, zo ziet u maar ook op een gewone 
zaterdagochtend zijn er heel wat mensen belangeloos in de weer voor 
onze vereniging. 
 
 
Theo Loos van de donderdagavond bood zich spontaan aan na het vorige 
stuk in het clubblad en heeft de opslagruimte in de hoek van de 
wedstrijdleider opgeknapt en geschilderd en tevens hebben we de 
raamkozijnen in de bestuurskamer , die in slechte staat waren, gerep
en geschilderd. 
Het materiaal  werd kosteloos ter beschikking gesteld door , jawel , John 
Baars Schilderwerken , mannen bedankt en dat we nog vaak een beroep 
op jullie mogen doen. 
 
Met de gemeente Hoorn wordt nog steeds overleg gevoerd over het al d
niet moeten plaatsen van een ontruimingsinstallatie bij brand , komende 
woensdagmiddag gaan we voor de vierde keer naar Hoorn in de hoop dat 
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er nu snel uitsluitsel komt over wel of niet en de eventuele financiële 
gevolgen. 
Tweemaal is overleg gevoerd met mensen voor een advies voor de 
herinrichting van de benedenzaal en kantine. 
Het eerste gesprek was met een bouwkundig ingenieur van onze 
groothandel Heineken , hoewel een positief gesprek blijkt dit voor onze 
vereniging toch te hoge kosten met zich mee brengen om hier een vervolg 
aan te kunnen geven. 
Via een enthousiast nieuw lid van de dinsdagavond , Ed Brinkman , kregen 
we vervolgens een mooi aanbod. 
Hij heeft via zijn werk goede contacten en ervaringen met 
interieuradviseuse Karin Rodijk .  
Samen met haar en Ed hebben we het gebouw bekeken en zij gaat een 
plan ontwikkelen wat gepresenteerd gaat worden bij onze volgende 
bestuursvergadering. 
De kosten van het advies van Karin Rodijk worden gesponsord door Ed  
Brinkman, wederom een prachtig gebaar van een betrokken lid !
We houden u op de hoogte …….. 
 
 
Met Piet Boon (jawel de broer van) van het Westfries Archief gevestigd in 
Hoorn is de afspraak gemaakt dat het archief van de Horna (jarenlang 
zorgvuldig beheerd door Jan Mulder) overgebracht wordt naar het gebouw 
van het Westfries Archief (op de Blauwe Berg).. 
Het archief blijft eigendom van de Horna maar gaat nu professioneel en 
zorgvuldig bewaard ,beheerd en gecatalogiseerd worden door het 
Westfries Archief , uiteraard hebben we altijd de mogelijkheid tot inzage.
Vele (sport) verenigingen in West-Friesland zijn ons voorgegaan zoals 
onlangs nog het archief van het district West-Friesland van de K.N.B.B. en 
zo blijft een mooi stuk regionale (sport) geschiedenis behouden.
 
 
Voor zover een kort overzicht van het wel en wee, mocht u vragen of 
opmerkingen hebben of uw diensten willen aanbieden schroom dan niet 
om contact met ons op te nemen : gebouwbeheer@horna.nl
 
Rob Boon 
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De week door.. 

 
Maandagavond. 
 
Wetenswaardigheden van de maandag, wat zou dat kunnen zijn. Zijn dat 
de prestatie`s of de opkomst of het verspelen van de teamwedstrijden op 
de clubavond. Om met het laatste te beginnen, ooit is er een 
bovenverdieping ingericht om daar de voorwedstrijden en team wedstrijden 
te kunnen spelen zodat er beneden de biljarts vrij bleven voor de 
clubavond. Helaas is door de lage opkomst op de maandagavond het zo 
stil geworden beneden dat onze Truus mij vertelde dat ze er zo niet zoveel 
meer aan vond. Dus het team Juwelier de Vries 1 is beneden gaan spelen. 
Ik denk dat het een verstandig besluit is geweest want nu ziet de clubavond 
er weer een stuk gezelliger uit. Mocht het in de toekomst  veranderen zodat 
het te druk wordt beneden dan kunnen we altijd weer verhuize
boven. 
 
Met die teamwedstrijden gaat  het niet zo geweldig maar dat terzijde. Ons 
nadeel is op dit moment dat we aldoor tegen een hoger geplaatst team 
moeten spelen. Maar de 2de helft van de competitie komt er aan en wie 
weet gaat het daarna beter, een mens moet blijven hopen tenslotte.
 
De clubavond zelf. Het ziet er allemaal wat jeugdiger uit en daar worden de 
oudjes niet beter of sterker van. Als je alle keren op je donder krijgt van 
zo`n jochie denk je wel eens bij je zelf kan ik niet beter bij de bejaarden 
gaan biljarten. Tot op heden blijven er nog genoeg oudjes over en vinden 
de meeste het wel mooi op die manier te verliezen van de jeugd. Sam van 
Etten bijvoorbeeld, komt op de maandag en dan zeg ik maak er eerst maar 
eens 150 38/2, een paar weken later zegt hij zelf, zou het niet beter zijn om 
er maar 200 te maken. Wel ja dat doet maar met een gemiddelde van 
13.87. Van dat soort spelers is het geen schande om van te verliezen.
En zo zijn er nog wel een paar te noemen. Wat te denken van Ferry Jon
10.20 en Germ Bot 11.34  57/1. Ik weel eigenlijk niet of ik Germ nog wel bij 
de jeugd kan noemen, maar bij de bejaarden hoort hij ook nog niet, een 
twijfel geval dus. 
  
Het kader toernooi van De Vries Juwelier/Horna is ook alweer verspeeld en 
een van de bejaarden bleek aan het einde de meest constante speler te 
zijn. Ook dit jaar bleek Adrie Botman de sterkste te zijn al scheelde het 
maar een paar punten. Hidde Lub had hem bijna te pakken maar een paar 
caramboles voor het einde maakte hij een klein foutje en dat was de kans 
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voor Adrie die hij niet lied liggen. Winnaar voor de 3de keer.  Ander nieuws 
is dat Piet Schipper geen lid meer is van de Horna en dat na meer dan 30 
jaar. Ik heb begrepen dat het Wim Bijl zijn schuld is omdat Wim de reden 
was dat Piet naar de clubavond ging. Wim Bijl overleden, niet geheel 
onverwachts maar toch niet zo snel verwacht. Jammer van zijn heengaan 
want hij was ook een van die spelers die het gezellig maakte op de 
maandag. 
 
Mooi was het te zien dat velen bij zijn afscheid aanwezig waren en niet 
alleen van West Friezen maar ook van leden uit  Schagen en omgeving. 
Helaas weer 2 leden weg maar er komen gelukkig af en toe wat 
jeugdspelers bij zodat er voor opvolging gezorgd wordt. Dit was het wat 
betreft de maandag en wat ik vergeten ben komt de volgende keer wel 
weer zodat ik nu kan zeggen.  
Zo ik ben er weer doorheen, ik heb het weer gehad, tot de volgende keer 
maar weer.  
 
Bertus Ensink 

 
 
 
Dinsdagavond. 
 
Op  1 november start de nieuwe competitie.  De trainingen zijn achter de 
rug, de keus opgeknapt, de tafels afgedekt met folie en dus lekker warm en 
de mentale conditie van de spelers lijkt prima. Het feest kan beginnen zou 
je kunnen zeggen, ware het niet dat Peter Bouwhuis, geen onbekende in 
Horna kringen, heeft besloten met zijn vrouw net nu op vakantie te gaan. 
En niet een weekendje Efteling, nee,  bijna 2 (TWEE) maanden naar Nieuw 
Zeeland, en dat allemaal alleen en uitsluitend in overleg met zijn vrouw. 
Daarmee laat hij een dinsdagavond zonder roerganger achter en is de 
overlegstructuur op de dinsdag weer tot een bedenkelijk peil gedaald, 
terwijl onze avondvoorzitter, die eigenlijk geen avondvoorzitter meer wil 
zijn, het juist allemaal snaarstrak had geregeld. Maar daarover misschien 
later meer 
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De eerste avonden werd meteen duidelijk wie wel en wie niet voor het 
kampioenschap deel 1 gaan. Enkele partijen ter illustratie en lering, want 
het is beter je gevaarlijke tegenstanders maar zo snel mogelijk te kennen. 
 
Geen gevaar is er waarschijnlijk te duchten van: 
Ad Kooijmans (57) Jaap Nat (67)   57-51 in 43 brtn. 
Henk Brekelmans(49) Piet Hollestelle(45)  47-45 in 45 
Jan Mulder(81)  Ad Kooijmans(57)  81-54 in 50 
Nol Gerrie de Wijs(21) Bram Pannekoek(56)  19-56 in 45 
Lucas (72)  Henk Verschoor(60)  63-60 in 44 
Wel op zijn minst in de gaten houden: 
Cor Kok (53)  Nol Kool( 51)   28-51 in 26 
Renze v/d Berg(75) Piet Hollestelle(45)  72-45 in 23 
Herman Huffels(53) Henk Luppens(29)  53-12 in 15 
Erik Baas(48)  Gerard Wammes(56)  26-56 in 22 
Henk Verschoor(60) Gerard Groot(55)  38-55 in 19 
John Scholte(20) Co Morsink(123)  4-123 in 17 
John Scholte(20) Jan van Son(60)  20-28 in 21 
Ad Koomans(48) Piet v/d Gracht(64)  48-62 in 28 
Rob Boumans(52) Gerard Wammes(56)  52-34 in 19 
Sjaak Zweet(74) Piet v/d Gracht(64)  74-35 in 19   
Rene Meissen(21) Nol Kool(51)   21-42 in 16 
 
Omdat alles publiceren te veel tijd kost, en omdat u op grond van het 
ontbreken van veel gegevens moeilijk de juiste conclusies uit 
bovenstaande kunt trekken, een beetje hulp. Wij hebben tenslotte alle 
gegevens wel. 
 Als zeer gevaarlijk noemen we: Gerard Wammes, hij zegt niet veel, blijft 
geconcentreerd, is zeer precies en verliest zelden. Maar dat blijkt ook wel 
uit de stand. Gevaarlijk is ook ons nieuwe lid van de club Herman Huffels. 
Hij werd overigens lid op een wel heel toevallige manier. Herman deed 
mee aan de “openluchtkampioenschappen”. Door de regen gedwongen 
kwamen ze terecht in ons clubgebouw. Voor Herman, die het toernooi 
binnen winnend afsloot, bleek die kennismaking met Horna liefde op het 
eerste gezicht en zo hebben wij er een zeer gewaardeerd, maar gevaarlijk ,  
lid bij. 
 
Op 15-11 was er groot nieuws dat in sloeg als een bom. Juist op het 
moment dat seizoenskaart- , en vinger-aan-de-pols-houder Peter Bouwhuis 
in Nieuw Zeeland vertoeft hebben de dappere dodo’s bij Ajax het 
aangedurfd om een coupe te plegen. Uiteraard is het koren op de molen 
van onze andere seizoenskaarthouder Bram Pannekoek, maar die is van 
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Feijenoord. En u ziet het,de lettertypes zijn geheel in overeenstemming met 
de clubprestaties. We wachten de clash tussen Bram en Peter af. Want dat 
deze gang van zaken een staartje krijgt is zeker………………………. 
 
Dat de recessie en het aantal onverstanden zienderogen toe lijkt te nemen 
deert ons echter niet. De dinsdag is en blijft een zeer drukke en bovenal 
gezellige avond.  Renze v/d Berg en Kees Bakker zijn na wat lichamelijk 
ongemak weer terug: voor hen en ons dikke winst.  Beroerder gaat het met 
de wedstrijdleiding, in het bijzonder met de vervanger van Peter.  Op de 
laatst gehouden clubavond waren er bijna twee ronden verspeeld en Ad 
Kooijmans stond niet eens op de lijst. Ad excuses hiervoor. 
 
Het aantal inzendingen met de oplossingen van de laatste quiz was onder 
de 10. Het reglement bepaalt in dat geval dat de wedstrijdleiders, Jan Pool 
en ondergetekende dus nu Peter er niet is, de prijzen mogen verdelen. Jan 
gefeliciteerd met de nieuwe keu, ik neem het krijtje deze keer wel. 
Dan nu de nieuwe 15 opgaven voor de quiz over de avond van 15-11. Geef 
de namen van de personen die onderstaande “quote” op hun naam hebben 
staan: 

1. Bij jou is hij steeds net raak en bij mij is hij steeds mis…  
2. Als zulke ballen ook al raak zijn… 
3. Had hem maar gemaakt… 
4. Jij geeft ook wat lekkers weg… 
5. Ik breek hem eerdaags… 
6. Sex in Tirol…  
7. Ze zitten allemaal te lullen… 
8. Goeie bal is altijd raak… 
9. Potverdubbe… 
10. ’t Sociale aspect is ook belangrijk hoor… 
11. Iemand bestelt  drie bier. Vraag: “Moet je zelf niks?” 
12. Beetje socialer kan ook wel, ik heb twee mooie ballen gehad… 
13. Nu even niet… 
14. Ik ben er hoor… 
15. Ssssssssssssssssttttt…… Ik ben aan het denken… 

 
 Zo dat is het dan voor deze keer. De oplossingen voor de bekende datum 
op de bekende plaats inleveren. Vergeet niet je naam op je formulier te 
schrijven, anders  moeten we de prijzen weer onderling verdelen er we 
zitten er niet voor prijzen en premies maar voor ons eigen en jullie plezier.  
Tot  dinsdagavond. 
 
Johan Sluiter. 
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Staat u wel eens aan het biljart? 

Gewoon leuk, gezellig, voor de fun. 
 

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

Ooit overwogen lid te worden van een club? 
 

En maar niet over de drempel heen gestapt! 
 

Stap vrijblijvend eens binnen bij: 
 

Biljartvereniging Horna 
 

Wie weet is het gewoon leuk en gezellig! 

Het zou zo maar kunnen! 
 

www.horna.nl 
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De week door (vervolg).. 
 
Woensdagavond 
 
Het gaat lekker op de woensdagavond, we hebben regelmatig 24 spelers 
die in een rustige en gezellige sfeer competitie spelen. We spelen nu 2 
partijen libre over 25 beurten gerekend en 1 partij bandstoten. Bandstoten 
blijft een bijzonder spel, als het niet loopt is er weinig aan, maar loopt het 
wel kan je tot een leuk gemiddelde komen. Zo ook in mijn bandstoot partij 
tegen Wim Possel, die maar bleef verzuchten dat hij er wel 77 moest 
maken, dat dit bijna onmogelijk was tegen een speler die slechts 29 
caramboles moest en ja hoor gewoon wel winnen hè. Naast goed biljarten 
kan hij ook goed toneel spelen. 
 

 
 
 
 

We hebben ook eindelijk via de 
Horna webcam de biljarttafel-
verzorgingskabouter vast kunnen 
leggen. Signalement, oranje trui en 
vaak te vinden in de buurt van de 
drankjesenhapjesverzorgings-
kabouteres.  
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Leo Walter, de man met de dubbele 
voornaam, die spreekt met dubbele 
tong had aan zijn haar te zien weer 
met elektriciteit geknoeid. Hij ontkende 
echter iets te maken te hebben met het 
uitvallen van de verwarming op tafel 5. 
Jordi heeft het biljart weer gerepareerd 
er zaten wat draadjes los (bij het biljart) 
 

 
Eind oktober hebben 5 Horna leden meegedaan aan het Broeker Veiling 
biljartspektakel. Sam van Etten steelde de show met mooi spel en grote 
series, hij had ook regelmatig publiek die kwam kijken hoe het nu zou 
moeten. Jan Beers wist dat hij geen finale kon spelen en speelde vrij 
waardoor hij met mooi spel rond de 0,700 driebanden stond te spelen en 
Dirk Snip klop gaf. Doordat Jan geen finale kon spelen was de plek voor 
Martin Appelman die uiteindelijk 3e is geworden bij driebanden. Jordi en ik 
vonden het leuk om mee te doen met libre maar hadden geen tijd voor de 
finale op zaterdag en zondag.  
 

 
 
 
We hebben ook nieuwe lakens gekregen, dat hebben we geweten, de 
woensdagavond had het voorrecht om er als eerste op te mogen spelen. 
De lakens en banden waren groener dan het gras in mei maar op enkele 
tafels lag nog vuil en stof en rondom de biljarts 7, 8 en 9 leek het op de 
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voortuin van een Chinees restaurant op 1 januari. Nietjes, slijpsel etc. 
Gelukkig kan Martin goed Nilfisken dus was het zo weg. Hierna zijn we 
gaan spelen met materiaal dat anders reageerde dan normaal en zijn er die 
avond enkele verzuchtingen geweest en schijnbewegingen om de keu in 
plaats van te schroeven op een andere manier in 2 stukken te breken.    
 
Jan Beers mocht aantreden bij de gewestelijke finale 2e klasse 3 banden in 
Oegstgeest, in de voorronden had hij 0,537 gespeeld, nu in de finale 0,545 
en hij had de hoogte serie van 6, een mooie prestatie waarmee hij 3e is 
geworden, maar 2e op gem.  De nr. 1 en 2 hadden in de districtsfinale rond 
de 0,700 gespeeld maar kwamen nu niet verder dan 0,555 en 0,511. Jan 
staat nog wel als 1e reserve voor de landelijke finale.  
 
Niek Appelman en Sjaak van der Sluis hebben zich in de voorronden PK 
libre 1e klasse van de 41 spelers bij de eerste 8 weten te spelen (net als 
vorig jaar) Niek als 2e geplaatst met 6,85 hij heeft geen districtsfinale 
gespeeld omdat het een oneven jaar is en om Sjaak meer kans te geven. 
Sjaak stond als 4e geplaatst en speelde voor de 7e keer mee, hij heeft 
lekker gespeeld maar had wat moeite met het nieuwe materiaal en 
eindigde 6e. 
 
De stand: 
 
Libre   MP PRT Moy stijg% Band-

stoten 
 MP PRT Moy 

1) Jordi 
Beers 

 41 22 2,07 108 1) Nick 
Hof 

 14   9 1,03 89 

2) Jack 
Sjerps 

 39 22 3,81 106 2) 
Gerard 
Leek  

12   9 0,72 91  

3) Kees 
Besseling 

32 18    
K 
7,11 

115 3) Piet 
Bruin 

  11   7 0,93 93   

4) 
Raymond 
Bolt 

32 22 3,11   90 4) Martin 
Appelman   
10 

  9 1,18 93    

5) Jan 
Beers 

 29 16 3,91 112 5) Jack 
Sjerps 

 10 10 1,87 87 

6) 
Herman 
Huijerman 
27 

20 2,79   93 6) Jan 
Beers 

   8   9 1,88 91   

7) Gerard 
Leek 

 
25 

19 1,30   95 7) Rob 
Boering 

  8   9 0,75 82   

8) Simon 
Smit 

  24 23 2,03   87 8) Jan 
Pronk 

   6   5 0,62 97 

9) Rob 
Boering 

 
23 

23 1,43   92 9) Jordi 
Beers 

   6   6 0,97 84  

 
Nick Hof  



- 18 - 
 
 

 De week door.. (vervolg) 
 
Vrijdagavond. 
 
De jeugdleden stellen zich voor. 
 
De vrijdagavond is de jeugdavond. We kunnen met trots zeggen dat er op 
dit moment 20 jeugdleden zijn. 
We zullen in 2 delen de jeugdleden aan u voorstellen. Ze hebben een lijstje 
ingevuld met wat wetenswaardigheden en hier hebben we een selectie 
uitgemaakt.  
Het leuke van de leden die in dit stukje voorbij komen, is dat ze allemaal 
tussen de 7 en de 11 jaar waren toen ze begonnen zijn met biljarten. 
Diverse zijn er door familie aan begonnen en andere weer door een 
vriendje. 
 
Zo is Daniel Molenkamp (17) door zijn opa bij de Horna terechtgekomen. 
Hij doet op dit moment een MBO opleiding voor dierverzorging en zit in een 
klas vol meiden. Buiten het biljarten om doet hij ook nog aan badminton. 
Als voorbeeld heeft hij Michael Jackson. We weten alleen niet of die ook 
een moyenne had van 2.4 net als Daniel. 
Quinn Dudink (15) heeft een moyenne van 2.63 en is overgekomen van het 
NHD. Op de vraag hoe hij met biljarten is begonnen, had hij een duidelijk 
antwoord. MET EEN KEU. Dat noem je nog eens een scherp antwoord. Hij 
is hier zo’n 4 jaar geleden mee begonnen en doet het helemaal niet slecht. 
Op school doet hij de richting van motorvoertuigen. Een sleutelaar in de 
dop. Als voorbeeld heeft hij zichzelf. 
 
Chris Kempe (16) is een van die leden die bij de club is gekomen door een 
vriend. Jasper Nat heeft hem een keer meegenomen naar de Horna, en het 
spelletje stond hem wel aan. Hij gaat zelfs meedoen aan de 
kampioenschappen voor de 6e klasse.(moy 0.67) Niet gek voor iemand die 
net 2 jaar aan de tafel staat. Na een zwaar jaar, waarin hij evengoed zijn 
VMBO diploma haalde, gaat hij nu naar het Hout en meubel college 
Amsterdam. Bij het d Ampte was hij een van de leerlingen die meegewerkt 
hebben aan de zeilboot die ze hebben gebouwd. Dit lag wel in zijn straatje, 
want in zijn vrije tijd doet hij aan zeilen. Dat kan allemaal nog net tussen 
het biljarten en zijn bijbaantje bij een garage. 
Jordy Jong (14) is ook een van de jeugdleden die overgekomen zijn van 
het NHD. Hij was 10 toen hij begonnen is met biljarten en heeft een 
moyenne van 5. Hij komt uit een familie waar biljarten met de paplepel 
word ingegeven en goed voorbeeld doet volgen. Je zou dan bijna denken 
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dat een van die familieleden wel zijn grote voorbeeld zou zijn, maar niets is 
minder waar. Hij ziet Raymund Swertz als zijn grote voorbeeld. 
Hij houd van hedendaagse muziek en een patatje. Aan andere sporten 
doet hij niet, maar mag graag een spelletje doen op zijn Playstation.  
 
Tobias Wening (12) was tot voor kort ons jongste jeugdlid. Op zijn 10e 
kwam hij bij de Horna en van het begin af aan hebben we een talent in hem 
gezien. Op dit moment met een moyenne van 1.2 doet hij het helemaal niet 
slecht voor iemand die net 2 jaar aan de tafel staat. Hij zit nu op de Oscar 
Romero en vind wiskunde het leukste vak. Dat kan je wel merken ook, 
want elke bal word wiskundig berekend. Als hij zo doorgaat hebben we met 
een paar jaar er weer een topper bij. Hij heeft al een keer goed gepresteerd 
op het VIKA toernooi, waar hij 2e werd. 
 
Leon Dudink (11) is een van de laatste 2 jeugdleden die overgekomen zijn 
van de NHD, samen met broertje Nick. Leon is besmet geraakt met het 
biljartvirus door Quinn en komt ook  uit een biljartfamilie. Zijn vader en opa 
spelen het spelletje ook. Hij heeft een moyenne van 1.2 en dat is niet 
verkeert voor een jongen van 11. Dat hij al zo goed speelt zal wel komen 
omdat hij rekenen op de Bussel zo leuk vind. En biljarten is een sport van 
berekenen. In zijn vrije tijd speelt hij graag buiten.  
Sam van Etten (15) was 8 toen hij met biljarten begon. Hij heeft thuis een 
biljart en is daar begonnen, totdat iemand hem meenam naar de club. 
Sinds die tijd is het alleen maar beter geworden. Op dit moment is zijn 
moyenne 40.0 en speelt daarmee regelmatig in de top van de jeugd mee. 
Hij is al vaak naar een landelijk kampioenschap geweest. Buiten het 
biljarten om doet hij ook nog aan voetbal en is in de jaren aardig gegroeid. 
Zou dat komen door de boerenkool met worst wat hij zo graag lust????? 
 
Michel van Weely (16) is door een vriend, op zijn 11e , bij de Horna 
gekomen. Met een moyenne van 1.3 doet hij het goed. Buiten het biljarten 
om besteed hij zijn vrije tijd ook nog aan zwemmen, voetbal en basketbal 
als sport en speelt hij ook nog een nootje mee bij Showband Hoorn. 
Tijdens het bekijken van de Blade films of het luisteren van house en 
hiphop muziek nuttigt hij een pizza, want dat is zijn favoriete voedsel. 
Ferry Jong (16), ja de broer van Jordy, komt ook van het NHD. Hij was ook 
10 toen hij voor het eerst een keu in zijn handen had. Met een 
clubmoyenne van 200 (in 1 beurt) en een moyenne van 85 tijdens de 
Coupe van Beem, is het een zeer goede speler. Het ligt zeker in de familie, 
maar ook hij houd van patat en de Playstation. Hij doet de HAVO opleiding 
aan de Oscar Romero en heeft het meer op met de economie dan met de 
geschiedenis.     
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Nick Dudink (9) is op moment het jongste lid van de Horna. Ook hij is 
overgekomen van de NHD en biljart nu 2 jaar. Met een moyenne van 0.80 
een aankomend talent. Hij is de wereldkaart al aan het bestuderen, want 
topo is zijn favoriete vak op school. Zo kan hij alvast kijken waar hij heen 
moet als hij in de toekomst voor de kampioenschappen gaat. Hij is 
begonnen met biljarten door zijn broer, maar voetbalt ook nog. Hij lust 
graag pizza en zijn grote voorbeeld is MR. Bean. Nou dat kunnen we 
merken, want hij kan soms erg grappig uit de hoek komen. 
 
Dit waren de eerste 10 van de 20 jeugdleden. In de volgende editie hopen 
we de volgende 10 voor te kunnen stellen. 
We kunnen alleen maar zeggen dat we op vrijdagavond een leuke club 
hebben die geweldig met elkaar overweg kunnen. Ze leren van elkaar en 
aan elkaar.  
We proberen het zo leuk en gezellig te maken als maar kan. Regelmatig 
organiseren we een leuke activiteit om de sleur te doorbreken en de 
clubband te verstevigen. 
Natuurlijk kunnen we meer jeugdleden gebruiken. Hoe mee
meer vreugd. Dus als u een jeugdig familielid heb, schroom dan niet om die 
eens mee te nemen. Je weet maar nooit. 
 
De leden worden goed begeleid en er word training gegeven door Kevin de 
Decker en Peter Ossebaar. 
Kom gerust eens langs op vrijdagavond en vraag dan om informatie bij Jan 
Beers of Bas Bouwhuis. 
 
Ons motto is: Jong geleerd is oud gedaan. 
 
Anjo Nat 
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 Voorzitter gezocht!!!!!! 

 
Zoals jullie waarschijnlijk ondertussen wel weten legt Wim Possel
jaarvergadering van april 2012 de voorzittershamer neer. Hij heeft  duidelijk 
gesteld dat hij er echt mee stopt, ook als er geen opvolger is tegen die tijd.  
Het bestuur is daarom naarstig  op zoek naar zijn opvolger.  
Wat is nu de rol van een voorzitter, wat doet hij nu eigenlijk?  Om een 
waslijst aan taken te voorkomen willen we vooral de gebieden benoemen 
waar de voorzitter een duidelijke rol vervult. 
Die gebieden zijn: 
 

- Het bestuur, 
o De voorzitter  zit de vergaderingen voor en zorgt er samen 

met het bestuur voor dat de juiste besluiten worden 
genomen. Weet goed met een medium als email om te 
gaan(bestuursleden wonen soms verder weg ).

- De vereniging, 
o De voorzitter heeft een actieve rol in de vereniging, heeft 

contact met de leden en, vooral , de vrijwilligers
- De kantinemedewerkers, 

o De bar en de vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de 
vereniging en behoeft de aandacht van het bestuur en dus 
ook de voorzitter. 

- Toernooien & finales 
o De voorzitter is in het algemeen het eerste aanspreekpunt 

waar het gaat om het openen en sluiten.  De organisatie 
zelf is in handen van de toernooicommissie.

- Externe contacten 
o Over het algemeen is de voorzitter degene die de externe 

contacten onderhoudt en afhandelt (pers e.d .)

 
Bovenstaande gebieden worden niet uitsluitend en alleen door de voorzitter 
gedaan, het bestuur en sommige vrijwilligers zijn hier ook ondersteunend 
in. We hebben natuurlijk ook een beeld bij de persoon van de voorzitter en 
we zetten de eigenschappen in een ideaal plaatje: 
 

- Diplomatiek, 
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- Laagdrempelig, 
- Stressbestendig , 
- Doortastend waar nodig, 
- Verenigingshart, weten hoe het werkt met vrijwilligers,
- Kunnen omgaan met procedures, maar ook buiten die lijnen 

kunnen denken, 
- Om kunnen gaan met  pers/moderne media & overheid
- Voor groepen kunnen staan 
- Overredingskracht & stevige uitstraling 

Wij snappen best dat weinig mensen al deze eigenschappen in zich 
kunnen verenigen en daar gaat het ook niet om. Van belang is dat we 
iemand nodig hebben die actief in de vereniging wil staan, laagdrempelig  
is en toch ook een uitstraling heeft. De voorzitter komt terecht in een sterk 
en leuk bestuur die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. We zijn ook 
gewoon een clubje die het leuk heeft met elkaar en inspirerend zijn . 
Het is wellicht voor iemand lastig om zichzelf te herkennen in dit profiel. 
 
Wat we vragen aan de leden wie zij zouden zien zitten als voorzitter
 
Het voorzitterschap is een rol die vitaal voor onze vereniging en we kunnen 
alle hulp gebruiken om de juiste persoon op te sporen. Als je een idee hebt 
over wie onze volgende voorzitter zou kunnen zijn en je hebt daar een paar 
argumenten voor, dan horen we dat héél  graag. Spreek ons gerust aan, of 
email je suggestie of vraag naar secretaris@horna.nl. 
 
Een uitgebreidere versie van de profielschets sturen we 
verzoek graag toe per email. 
 
Het bestuur 
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Driebanden

 
Driebanden voor de Dick Jaspers Bokaal, en gezelligheid!
 
16 oktober heeft wederom het driebanden toernooi van de Horna 
plaatsgevonden en voor de tweede keer werd er gestreden om de Dick 
Jaspers Bokaal. Driebanden is wat mij betreft zeer leuke afwisseli
geëikte libre of kader, temeer omdat het dan niet zo erg voelt om te 
missen.. ikzelf ben geen driebander, het zit niet echt in mij. Maar wat een 
gezellige dag kun je daarvan maken, en dat werd het ook! Slechts 25 
deelnemers over 6 poules, dus 6 tafels van de 9 bezet. Mensen, vrienden 
biljarters, voor volgend jaar alvast: 
 
Verlaat voor 1 dag de bekende weg en komt allen driebanden!!! 
 
Daar gingen wij dan, na een inspirerend openingswoord van Kevin De 
Decker toogde eenieder naar de hun toegewezen tafel en medespelers. Na 
een korte inventarisatie hoeveel caramboles er gescoord dienden te 
worden alvorens aan het langste eind te trekken werden alras de eerste 
punten gemaakt en ook nullen genoteerd.. ja, het is even oms
De verdeling van de poules heeft geschied op alfabet wat ruwweg het 
volgende opleverde: 
De kampioen van verleden jaar, Gerard Wammes in de clinch met de 
boomlange stuntchauffeur Arnold van Rongen en de (nog) kleine Tobias 
Weening, Tobias is het jonge talent om rekening mee te houden in de 
toekomst!  Nog meer jeugd (iets groter al) in de persoon van Daniël 
Molenkamp, ondertussen al steeds meer een vaste waarde binnen de 
Horna toernooien, mocht het het ondermeer opnemen tegen de ervaren, 
afgeserveerde en wederopgestane Piet Kraayenvanger, beiden zouden de 
eindstrijd echter niet bereiken. Fijn te zien dat ook Jaap Nat wederom 
present is, helaas voor hem zou hij later moeten toekijken hoe Rob 
Reinderman de poulewinst naar zich toetrok.  Kevin De Decke
staande moeten zien te houden tussen het toernooi-leiden door tegen 
onder anderen, de brute maar trefzekere krachten van Jan Duinmayer..
 
Ik zal pogen u niet te vermoeien met cijfermatige anekdotes, maar een 
verloop van de finale te schetsen..  
Alleerst is op te merken dat Kevin zichzelf naar voren riep als finalist! Naast 
organisatorisch talent weet hij klaarblijkelijk ook de caramboles met 
chirurgische precisie op het laken te laten verschijnen. Rob Reinderman 
heet zijn eerste opponent, de man die ondergetekende al eens van deze 
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titel had afgehouden.. Voor Kevin echter geen enkel probleem, 
waarschijnlijk ook vanwege de nimmer aflatende support van 'zijn' Lisette.. 
ach wat mooi. 
Vervolgens de ontmoeting met Geert van de Kraats die zijn vrij nieuwe 
clubavond makker Henk  Hazewindus genadeloos onderuit haalde. Lange 
tijd leek Kevin de touwtjes in handen te hebben maar werd 1 punt voor het 
einde dan toch overvleugeld door Geert, die zich met deze overwinning 
verzekerde van een finaleplaats, knap gedaan Geert! Later meer...  
 
Ten koste van Rien Bakker, David Bron en een zekere Germ Bot stootte 
een subliem spelende Martin Appelman zich vol vertrouwen en bier naar de 
kwartfinale alwaar hij Jeroen Smit zou ontmoeten. Hier kan ik kort en 
eenvoudig over zijn, Jeroen is de enige vandaag die weet hoe driebanden 
gespeeld dient te worden; toch even wat cijfers: 18 - 3 in 21 beurten, Martin 
nam er nog 1 en Jeroen 1 ronde verder! Helaas voor deze winnaar was er 
daarna titelverdediger Gerard Wammes, gedreven zijn Dick Jaspers Bokaal 
wederom op de schoorsteenmantel te mogen plaatsen. Een ambitieuze 
Wammes is maar zeer moeilijk te verslaan, ontdekte ook Ton Schaap die 
ondanks verwoedde pogingen toch moest buigen voor het geweld hem 
voorgelegd. 
Gerard Wammes, voor de tweede keer op rij finalist! Later meer... 
 
Jeroen en Kevin mochten strijden om de derde plek op het ereschavot. 
Kevin bleek los van druk te zijn óf Jeroen doet het niet voor een derde stek, 
we zullen het wellicht nooit weten... Welverdiend brons voor Kevin De 
Decker!! 
 
Het slotakkoord; het duel of liever het 
beslissende duet van Geert vd Kraats en 
Gerard Wammes! Prognoses waren 
moeilijk te maken, Gerard met een titel 
meer ervaring of Geert die een jarenlange 
biljart opvoeding heeft genoten op de 
vrijdag(club)avond... 
Al snel wekte beide spelers de indruk dat 
de jus op was na de toch lange dag; het 
zou belist worden op de langste adem, 
tandvlees en karakter. De speldenprikken 
vlogen over en weer, verdedigingen 
opgeworpen en doorbroken... de immer 
stoïcijnse Wammes ploegde 
onverstoorbaar verder door de caramboles 
en mispunten, Geert wist niet meer waar 
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hij het halen moest, behalve dan bij Joke vd K. die hem aan de zijlijn 
onvoorwaardelijk bleef steunen in zijn gevecht. Drank en koude 
compressen werden voortdurend aangevoerd..    Bij Willy Wammes echter 
leefde minder enthousiasme omdat zij langzaam maar zeker bes
die overmaatse mok 'met foto van die ene man' nóg een jaar lang de 
woonkamer zou ontsieren...(!)   Helaas voor Willy, Hoera voor Gerard 
Wammes, kampioen Horna Driebanden Toernooi 2011  !!!   
Zie u graag allen volgend jaar! 
 
Germ Bot 
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In het Zonnetje 

 
Beste MEDEHORNALIEFHEBBERS  (mooi 
scrabble- woord trouwens), vanaf dit Horna -
clubblad wil ik een nieuwe rubriek starten.  
Een rubriek die alleen maar kan draaien met 
uw invulling.  
Een rubriek waarin alle Horna-leden iemand 
kunnen aandragen die wel even in het 
zonnetje dan wel onder de aandacht mag 
komen omdat deze persoon iets speciaals 
heeft verricht binnen of buiten onze club.  
Het is hierbij de bedoeling dat iedereen die 
dat wil iemand aandraagt bij 
(clubblad@horna.nl ) en daar een kleine 
motivatie bij schrijft waarom iemand het verdient om even in het zonnetje te 
staan (een foto is natuurlijk ook altijd welkom).  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de overige stukken i
clubblad kan de tekstgrootte variëren maar de naam van de aangedragen 
persoon komt natuurlijk altijd in het blad en wordt  zodoende ook 
vereeuwigd in ons Horna-archief. 
 
Als opstart wilde ik zelf graag twee personen in het zonnetje zetten. 
De eerste is GERARD WAMMES, die na zijn jaren lange lidmaatschap zich 
ontplooid als bijna ‘ware driebander’ na zijn tweede overwinning op rij van 
het ‘Horna driebandentoernooi’.  
Gerard super gefeliciteerd met dit mooie behaalde resultaat en met uw 
tweede achtereenvolgende jaar waarin u de Dick Jaspers bokaal opeist (er 
moet nog overlegd worden of u bij uw derde jaar op rij overwinning deze 
mooie beker niet zou mogen houden!) 
Verder wilde ik graag mezelf, KEVIN  DE  DECKER in het zonnetje zetten. 
Ik heb het gepresteerd om na zes jaar studie mijn studie geneeskunde af te 
ronden op 25 november jongstleden.  
Op deze dag mocht ik mijn artsexamen afleggen en kon ik mijn Bull in 
ontvangst nemen. Kevin gefelicteerd! 
 
Nogmaal , mocht u nou ook iemand in het zonnetje willen zetten in ons 
mooie clubblad stuur dan uw motivatie naar clubblad@horna.nl
 
Kevin De Decker 
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Osdorp V-Caterring  Vs.  Dekkers Biljarts Rosmale

            A'dam Osdorp, 05.11.2011 
 
Het was weer zover.. Alweer de 4e pot van het nieuwe seizoen. De laatste 
keer een steekje laten vallen bij Hektisch, dus waren we gebrand op de 
volle winst. 
De 'vijand' uit Rosmalen kwam in een opstelling die ons wel beviel, dus we 
zagen onze kansen al stijgen. De 3-banden/band-oud ereklasser Henk 
Habraken was ingeruild voor een andere 'gezellige' speler, Karel Dekkers.. 
Karel vond het spel van z'n teammaatjes minder interessant dan uitgebreid 
lunchen en de krant lezen.. Toen hij hier mee klaar was kwam hij toch nog 
even 10 minuutjes 'kijken'.. welliswaar met z'n ogen dicht en af en toe bijna 
van z'n stoel vallend.. De ware teamspirit zal ik maar zeggen!Genoeg 
hierover. 
  
Wout begon in het libre tegen Guido Kauffeld.. Het was een erg spannende 
pot met een wat zoekende Wouter. Op een gegeven moment kreeg hij ze 
in de serie en toen begon het te lopen. 
Wout was zeer scherp en ondanks dat hij ze een paar keer kwijt was, kreeg 
hij ze met geniale herstellingsstootjes weer vlot terug in de serie. Een lust 
voor het oog! De serie eindigde met 211..! 
Dit vond Guido, de tegenstander van Wout wel genoeg en met slechts 60 
car. op het bord begon hij aan zijn eindserie... Na een puntje of 170 
spraken Jeroen en George er al over (Jeroen was inmiddels al uitgespeeld 
op de andere tafel) hoe we deze pot toch nog zouden gaan verliezen met 
zo'n serie van Wout, snif.        Dan plotseling 13 car. voor het einde, als 
door een bliksemschicht getroffen...DING-DING-DING, daar luidde de bel 
voor de laatste carambole! Gaat u maar lekker zitten! Op dat moment 
moest Wout in de 9e beurt nog 9 car. en die lagen voor het inkoppen, wat 
hij dan ook deed! Geen nabeurt, 2-0 
  
Op de andere tafel moest 'Jerome' het opnemen tegen Sven Nabuurs, ook 
geen kleintje volgens de statistieken. Ook Jeroen moest even in zijn spel 
komen , maar zijn gevoel werd beetje bij beetje sterker en van het begin af 
aan, was het onze kadrist die het initiatief nam. Je zag Sven steeds rooier 
in zijn gezicht worden (van de stress denk ik) en na een prachtige serie van 
40 van Jeroen kwam het eind in zicht.. Uiteindelijk vond Jeroen het in de 
11e beurt genoeg geweest en ging hij uit met 33. Sven Nabuurs met 
nabeurt.. (nog 1 car. gemaakt) 51 puntjes op het bord achterlatend. 4
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Dit was natuurlijk voor George een leuke uitgangspositie.. Nu kon hij 
eigenlijk 'vrijuit' gaan ballen, in de wetenschap dat de punten al in de tas 
zijn! Uiteraard werkt dat toch niet helemaal zo, want we willen natuurlijk 
een zo hoog mogelijk moyenne spelen en ook nu stond George in de 
startblokken om zichzelf naar de eindstreep te lanceren. 
Hij moest het opnemen tegen Karel Dekkers, ook een oude rot, die veel 
ervaring heeft in het 'kantklossen'. Volgens de statistieken zou George het 
moeten kunnen winnen en dat bleek ook zo te zijn. Het werd een redelijke 
partij waarbij ze beiden probeerden te spelen zoals het hoorde en dan is 
bandstoten echt een leuke discipline. Er kwamen dus genoeg kansen voor 
hun allebei en uiteindelijk had George in de 14e beurt de langste adem. De 
eindstand 75 tegen 60 met een hoogste serie van resp. 26-20,  6-0! 
  
De 2e partij van de 2e ronde werd intussen op de andere tafel gespeeld 
door wederom,  'Jerome' en Sven Nabuurs. Helaas heb ik hier niet erg veel 
van meegekregen omdat ik zelf aan het ballen was. 
Feit is wel dat Jeroen de partij in de 15e beurt, mede d.m.v. een mooie 
serie van 53 in de 3e beurt, uitmaakte. Dit keer kwam Sven behoorlijk in de 
buurt. Hij eindigde met 139 car. op het bord. 2-0 
Zoals je ziet is een ieder die in deze competitie speelt een gevaar.. Ze 
kunnen allemaal eenuitschieter hebben en je moet echt alles geven, want 
één zwak moment en je tegenstander kan uit zijn! Blijven bikkelen dus! 
De laatste 2 partijen van de dag gingen beginnen. Slechts één partijwinst 
was nodig om een mogelijke (tijdelijke) eerste plaats te bemachtigen. Wout 
weer libre en George band. 
Wouter speelde weer tegen Guido Kauffeld en die had 'snode' plannen. Na 
de vorige partij op 13 car. voor tijd te struikelen, had hij wat 
inspiratiepilletjes ingenomen denk ik, want Guido liet er geen 
gras over groeien en liet Wout in de 5e beurt achter, na een serie van 219! 
Wout kon slechts zijn wonden likken, maar nog voor de nabeurt gemaakt 
moest worden, zag hij dat George op de andere tafel inmiddels de punten 
binnengehaald had, dus was de druk van de ketel. 250-27 in 5 beurten 2-2! 
Op de andere tafel was de druk nu ook groot, want er móest door een van 
de twee gewonnen worden om de punten veilig te stellen.. Dit werd echter 
een mooie partij. Het spel leende zich er weer voor om het te spelen zoals 
het hoort. In de 5e beurt sloeg George een gaatje na een serie van 34, die 
overigens werd beantwoord door Karel Dekkers met 22. Uiteindelijk maakte 
George de partij in de 8e beurt uit met een serie van 16. Karel maakte nog 
4 car. in de gelijkmakende beurt en daarmee was het 4-2 in ons voordeel. 
Ook onze arbiters wil ik nog even bedanken voor de goede (bege)leiding.. 
We zijn allemaal zeer content met jullie en hopen dat we nog lang van jullie 
kwaliteiten en gezelligheid gebruik kunnen maken. (dit geldt overigens voor 
al onze arbiters)!!  
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De nummer 1 en 2 in het totaalklassement hebben ook beiden een puntje 
laten vallen dus staan we op het moment op nummer 1 !!! Leuk voor de 
motivatie! 
 
 

Nationale kadercompetitie 

De Vries Juwelier 2; balans 
 
We zijn halverwege de nationale kadercompetitie en zodoende kan er een 
voorlopige balans opgemaakt worden. Met een voorlopige 10e plaats in de 
tussenstand is het duidelijk dat de eerste helft nog geen spektakel heeft 
gebracht en zullen we in 2012 alles uit de kast moeten halen om nog een 
finaleplaats in het bereik te houden.  
Op 'papier' is De Vries 2 een ijzersterk team en tegelijkertijd is dit ook het 
struikelpunt gebleken. Veel teams en spelers die al sinds jaar en dag 
meedraaien in deze competitie zijn meester geworden in het 'behouden 
winnen', niet altijd overdreven goed maar zo nodig excellerend en dan nog 
verbaasd kijken ook.  
"Dat doet ie anders nooit hoor" 
Als 4e man in het team weet Ferry Jong als nieuwkomer in deze 
wedstrijden al goed hoe het is om slechts enkele beurten mee te krijgen en 
ook Bas Bouwhuis kent nu het verliezen met moyennes van ruim 20!  
Maar goed, aanpassen is dan het devies en voor een eventueel volgend 
seizoen zullen de kaarten anders liggen. Met gematigde aantallen te 
maken caramboles, de ervaring voor onze debutanten rijker en Germ Bot 
die degradeert naar een lagere klasse spelvariant, ben ik als teamleider 
bijzonder optimistisch!  
Verder kan ik het niet laten even te noemen dat de wat oudere heren van 
'het eerste team' het zo mogelijk nóg iets minder goed doen en daarmee 
dus stilaan mogen vrezen voor hun naamstatus. Immers, de afspraak luidt 
wij van De Vries Juwelier 2 volgend jaar als 1 verder gaan, mochten wij 
bóven de mannen van weleer prijken in de eindstand!  
En nu kan ik er hier wel heel flauw over gaan doen... maar wij wensen de 
vergane glorie oprecht, veel succes!    
Maandag 23 januari bent u overigens van harte welkom de confrontatie 
tussen deze twee teams te aanschouwen! Aanvang 19:30 in de eigen 
vertrouwde Horna.  
   
Was getekend,  
De Vries Juwelier 2 
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Horna Kadertoernooi 

 
De eerste keer… 

 
Even een dagje bijkomen en dan kort terugblikken op mijn eerste Horna 
kadertoernooi. 
Een toernooi met vele rood-hemden mag ik wel zeggen… Wat heeft Horna 
veel kaderspelers…en ook schrijvers verschenen in het rood. Dan ben je 
met je zwarte overhemd toch een beetje een vreemde eend in de bijt. 
Prima tenue overigens, dat rode overhemd, al had een enkeling wel iets 
meer zijn best kunnen doen op het strijken… Ik zal geen namen noemen, 
maar ondanks 40 moy in de voorwedstrijden 57/2, moest hij er maar 175. 
Gelukkig won hij het toernooi alsnog niet, daarmee ontsnapt Horna aan 
een omkoopschandaal…  
Zo, de toon is gezet...u kunt nog afhaken, verder lezen is voor eigen risico 
☺ 
 
Uit eigen ervaring weet ik dat een toernooi organiseren aardig wat werk 
met zich mee kan brengen... En dan met 32 man spelen en de 
zaterdagavond achterwege laten...pfff...ik had daar mijn twijfels eerlijk 
gezegd een beetje over. Mijn ervaring met 16 man en 4 tafels, is dat je die 
avond echt nodig hebt. 
Echter, ondanks mijn vele bezoeken aan Horna, heb ik er niet bij stil 
gestaan dat er alleen beneden al 9 tafels staan....en er bovendien de back
up van de tafels op de 1e verdieping nog is natuurlijk. Wedstrijdleider Rien 
heeft ook de nodige ervaring, dus het liep allemaal probleemloos…en de 
zaterdagavond was dus voor iedereen vrij om te benutten. 
Normaal ben ik wel een "plakker", maar dit keer kwam deze vrije 
zaterdagavond erg goed uit, had ik toch mooi nog wat tijd voor het 
thuisfront. 
 
Een select gezelschap is echter wel weer de stad in gegaan (schijnt een 
traditie te zijn). Dit jaar lijkt het redelijk fatsoenlijk te zijn gebleven, maar de 
verhalen over vorige jaren gingen het hele weekend flink rond. Vele malen 
heb ik de woorden “skraal” en kruiebutter” in één zin gehoord. Ik als import 
West-Fries heb de inburgeringscursus nog niet voltooid, maar dit kon ik 
nog wel volgen. Inmiddels ben ik overigens in het bezit van het West
woordenboek, dus voortaan kan ik na afloop thuis opzoeken waar de 
gesprekken over gingen. 
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Al met al is het toernooi mij ontzettend goed bevallen, ongedwongen sfeer 
en geen wanklank gehoord. Goed, er is altijd wel een opmerking over een 
butage of een bal die dwarrelt…maar dat is nou eenmaal een onderdeel 
van het biljarten en klagen helpt niet…integendeel zelfs. 
 
Als 1e hoogtepunt moet ik de jeugdspelers noemen, goed om te zien dat de 
volgende generatie nu al op zo’n hoog niveau presteert! De volgende 
generatie… ja de oude man spreekt, ik ben tenslotte ook al 34 ☺. Dat 
betekent dat mijn eerste bezoek aan Horna al zo’n 17/18 jaar geleden zal 
zijn…en met alle wedstrijden van de A-jeugd, kaderteams, voorwedstrijden 
en regionale en nationale kampioenschappen, schat ik in dat ik nu zo’n 
kleine 100 partijen bij Horna gebiljart heb. En nu…zoals de voorzitter al 
treffend zei…hoor ik eindelijk bij de beste 32 kadristen van West-Friesland. 
Geen idee of ik daarmee extra aanzien genereer bij mijn achterban in 
Heemskerk, maar goed. Mijn toekomst ligt in Hoorn, ook al begrijp ik dat ik 
nooit echt Hoornaar zal worden. 
 
Waar had ik het ook alweer over…oh ja, de jeugdspelers… Hidde speelde 
een geweldig toernooi. Meerdere series boven de 100 en een 
finaleplaats…maar dan die tegenstander… 
Bijna wanhopig zei hij voor de finale al: Hoe moet je die nou verslaan, hij 
kan alle ballen! Dat soort “alleskunners” zijn vaak niet zo heel sterk in de 
echt technische stootjes, dus ik heb nog voorgesteld om te verdedigen 
door de ballen achter elkaar te leggen en massé’s af te dwingen…maar ja, 
in plaats van de technische oplossingen, gaan de ballen dan van de losse 
band. Nog 1 goeie kans kreeg Hidde, maar of het nou de spanning was, of 
dat het juist iets te gemakkelijk leek te gaan…in ieder geval, het ging mis. 
 
Daarna gingen de ballen weer van links naar rechts, over 1, 2 of 3 banden 
en Adrie stak trots voor het 2e achtereenvolgende jaar de cup in de lucht. 
Ook de andere jongens van het jeugd topteam, Ferry, Sam en Jeffrey 
hebben laten zien dat er een prima nieuwe lichting staat te trappelen. Ik 
weet eigenlijk niet of Dennis daar ook nog bij hoort, hij verscheen dan ook 
vrijdag in een paars Tokoloco overhemd. Zondagochtend na de eerste 
ronde vond ik hem overigens in de toiletruimte, hij moest nog even zijn 
tanden poetsen en zijn haar in de krul doen…je zou bijna gaan denken dat 
hij de nacht op een van de biljarts heeft doorgebracht… 
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Als 2e hoogtepunt noem ik de prima sfeer tijdens het toernooi en als 3e (niet 
persé in die volgorde) uiteraard 
de support van mijn kleine meid 
bij het begin van de partij tegen 
teamgenoot Germ. Zoveel 
schoonheid (ze lijkt op haar 
vader) kon Germ niet verdragen 
en hij moest de overwinning dan 
ook prijs geven na een curieus 
concentratiefoutje. Het kostte 
hem uiteindelijk wel een finale 
plaats, waarvoor mijn excuses… 
Aan de andere kant, fijne vriend, 
je zit toch met me opgescheept in team Osdorp, dus het zal me wel weer 
vergeven worden… 
  
Kortom: Ondanks mijn tegenvallende vorm en daarbij behorende matige 
prestaties, heb ik een erg gezellig toernooi mee mogen maken.  
Mijn dank aan Kevin en Willem voor de uitnodiging en de organisatie, Rien 
voor de gestroomlijnde wedstrijdleiding en ook de bediening en arbitrage 
(aan al deze namen ga ik me niet wagen) waren prima verzorgd. 
 
Complimentje ook naar voorzitter Wim voor de erwtensoep en roggebrood 
met spek…sommige tradities moet je in ere houden! 
Graag hou ik me aanbevolen om volgend jaar in blakende vorm en met 
spectaculair spel alsnog een gooi naar de titel te doen! 
 
Oja, nog een laatste noot aan o.a. de nummer 3 van deze editie: De 
gehaktballen…het kan zijn dat het je smaak niet helemaal is, de structuur 
te grof of te compact is, of dat ze te vet of te droog zijn…maar NOOIT, nee 
echt NOOIT, is een bal gehakt TE GROOT!!  
Waarvan akte. 
 
Tot volgend jaar!! 
 
Jeroen Beentjes 
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Hektisch Biljartschool  vs.  Osdorp V-Catering

Nieuwegein, 08.10.2011 
 
Afgelopen zaterdag vertrokken wij naar Nieuwegein om de punten binnen 
te slepen tegen Hektisch biljartschool in nieuwegein. George 
houtje, in verband met een eerder vertrek deze dag om zijn vlaamse frieten 
weer aan de man te brengen. Germ heulde met de vijand, Leo Koomen, 
van de tegenpartij. Hij woont drie honderd meter bij hem vandaan, dus 
kreeg Germ een lift.  
George startte met band tegen Jacques de Beurs en Germ mocht het 
opnemen tegen Leo Koomen in het 47/2.  Beide partijen kwamen maar 
moeilijk uit de startblokken. Duidelijk even wennen aan het materiaal. 
George bleef ondanks grof spel en vreemde patronen zijn band spelle
spelen, maar slaagde er niet in de impasse te doorbreken. Zodoende een 
gelijk opgaande partij. Helaas verloor George met slechts 6 caramboles 
verschil. De partij tussen Germ en Leo Koomen ging voor beide spelers 
moeizaam, maar een eindsprint van Leo met twee series van 50 en 60, 
bracht het tweede verliespunt voor ons. Helaas deze wedstrijd was 
gespeeld. Vincent kon hooguit nog twee partijpunten pakken. Weinig 
inspiratievol en worstelend met grof spel tegen de Hek, wist Vincent nog 
een serie van 147 te produceren en uiteindelijk zijn partij wel te winnen.
4-2 verlies… Even pauze, wat eten en alles weer op scherp gezet.
George had in de tweede ronde Leo Koomen als opponent in het 
bandstoten. Hij revancheerde zich goed en liet weer even zien wat hij in 
huis heeft. Zelfverzekerd en met spel van wat we van hem gewend zijn, 
speelde hij een goede partij. Een serie van 28 en in 15 beurten uit.  Leo 
Koomen achterlatend met slechts 24 caramboles. Germ trof dit maal de 
Beurs in het 47/2. Nog wat onzekerder dan de eerste partij en zelfs een 
resté dedans in het anker gaf niet veel hoop. Germ gaf niet op en ging voor 
de punten. 17 beurten maar de punten tellen. 4-2. Vincent speelde 
tegelijkertijd zijn tweede libre partij tegen de Hek. De Hek bood weinig 
tegenstand en Vincent kon vrij gemakkelijk naar de 6-0 overwinning spelen, 
al lukte het niet er een knappe serie uit te persen, waardoor het toch nog 
11 beurten duurde.    
4-2 verlies en 6-0 winst. We staan nu op de derde plaats. Ook al is het 
seizoen nog vers, heerlijk om weer in de bovenste regionen mee te 
draaien!  
 
Vincent Veldt 
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Osdorp V-Catering   vs.  HWA Alblasserdam

A'dam Osdorp, 24.09.2011 
 
Zaterdag 24 september stond het treffen tegen HWA Alblasserdam op het 
programma. Een van te voren niet al te hoog ingeschaalde tegenstander, 
maar in het begin van het seizen weet je het natuurlijk nooit.
De spelers van ons team Osdorp-v-catering waren Wouter heida, Germ bot 
en george Kenter. Wouter nam het libre voor zijn rekening germ het kader 
47/2 en george het bandstoten. 
De eerste die begonnen waren Wouter en Germ, Wouter had het erg 
moeilijk in zijn eerste partij die maar niet los wilde komen, het werden 22 
beurten maar wel winst 250-147car. Germ was op het andere biljart bezig 
en was ook niet lekker bezig, maar door een hele mooie serie van 99 ging 
Germ toch vrij gemakkelijk naar de overwinning 175-119 car. in 11 beurten. 
Dus stond het op dat moment al 4-0 voor Osdorp-v-catering. En dat terwijl 
george zijn eerst partij nog moest spelen er stond in dat treffen niks meer 
op het spel en kon george heel simpel de 6-0 aantekenen het werd in 
slechts 12 beurten 75-16 in het voordeel van George. Een bijzonder fijn 
begin van de dag. 
In de 2e ronde beginnen Germ en George; Germ weer het geliefde 47/2 en 
George neemt het bandstoten weer voor zijn rekening. Ik kan proberen het 
heel spannend te maken maar Germ won heel overtuigend zijn partij het 
werd 175-123 in 14 beurten, George won nog makkelijker van zijn 
tegenstander 75-30 in 13 beurten. Dus weer een 4-0 voorsprong, toen 
mocht Wouter aantreden in zijn partij libre en won die heel overtuigend in 5 
beurten 250-7 car. 
Een leuk voorval tijdens de partij van Wouter was dat Dick Jaspers nog 
even kwam kijken aan de tafel. Dat werd natuurlijk ook door Wouter 
opgemerkt,die op dat moment soepel langs het bandje in de serie 
americain speelde maar ja, als de meester zelf komt kijken kan ik u zeggen 
dan wordt biljarten ineens een stuk moeilijker. Als meneer Jaspers dan ook 
nog eens vraagt wie die biljarter is en ik hoor Germ zeggen dat is Woute
Heida, dan kan ik u zeggen dat het je toch wel even dun door de broek 
loopt. 
Kortom een prachtige dag voor Osdorp-v-catering 2x 6-0 overwining en 
een 3e plek in de competitie. Het volgende treffen van Osdorp
Zaterdag 8 oktober tegen Hektisch Biljartschool waar we onder andere Leo 
Komen tegen zullen komen. 
We zullen dan weer even een verslagje maken van die ontmoeting.
 
Wouter Heida 
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epel langs het bandje in de serie 
americain speelde maar ja, als de meester zelf komt kijken kan ik u zeggen 
dan wordt biljarten ineens een stuk moeilijker. Als meneer Jaspers dan ook 
nog eens vraagt wie die biljarter is en ik hoor Germ zeggen dat is Wouter 
Heida, dan kan ik u zeggen dat het je toch wel even dun door de broek 

0 overwining en 
een 3e plek in de competitie. Het volgende treffen van Osdorp-v-catering is 

h Biljartschool waar we onder andere Leo 

We zullen dan weer even een verslagje maken van die ontmoeting. 
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De “eigen”  Horna Biljartinstructeurs 

 
De eerste lichting biljartinstructeurs, opgestaan uit 
onze eigen leden , hebben hun eerste echte lessen 
gegeven.  
Onder het toeziend oog van opleider Frans van Hoeij 
hebben zij vier enthousiaste biljarters in spe 
onderwezen.  
Hier is al één nieuw lid uit voortgekomen , ik zou 
zeggen een goed begin! Maar dit moeten we wel 
vast blijven houden.  
 
Wie wil er les? 
Daarom willen wij graag zo snel mogelijk gaan beginnen daadwerkelijk ook 
op de clubavonden les te komen geven.  
Geef je hiervoor op via het  emailadres les@horna.nl en meld hierbij je 
naam, gemiddelde en op welke avond je speelt of meldt u aan via het 
formulier op het prikbord bij de Horna. 
Dan kunnen we organiseren dat er twee instructeurs langs komen op je 
clubavond om jou en je medebiljarters kosteloos de beginselen van het 
biljarten bij te brengen.  
 
Wie wil er les geven? 
Tevens waren de instructeur ook zeer enthousiast over de cursus en de 
stof die zij geleerd hebben.  
In samenspraak met opleider Frans van Hoey hebben we als BV Horna 
kunnen regelen dat we nog 4-6 medebiljarters kunnen opleiden tot 
instructeur.  
Dit kunnen Horna-leden zijn van elke avond en met elk gemiddelde  (de 
huidige instructeurs  hebben nu ook een moyenne van 2,00 tot 15,00)
Dus lijkt het jou fijn deze cursus te volgen spreek mij dan aan of stuur een 
email naar opleiding@horna.nl.  Mocht u nog vragen hebben schroom dan 
niet en spreek snel één van de huidige instructeurs aan! 
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel aan de tafel, 
 
Kevin De Decker 
Voorzitter Opleidingscommissie 
 
.     
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