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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 2936131 
West 29  1621 AT Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl   
    

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

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

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

Ledenwerving en sponsoring:  Technische commissie:  
Vacature   A.Ensink  Tel. 0228 512499 
   De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
Email: ledenwerving@horna.nl  
   Voorzitters van de clubavonden: 
Jeugdzaken:   Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
J. Beers  Tel.: 0229 245080 Dinsdag: Henk Brekelmans  0613156491 
Botter 103  1625 DH Hoorn Woensdag: Martin Appelman    0229 216518 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Donderdag: Theo van Bemmel 0229 237526 
   Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198 
Wedstrijdsecretariaat p.k. 
en teamwedstrijden  Wedstrijdleidersclubavonden: 
Koos Smit   Tel. 06 27833358 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dinsdag  Jan Pool  06-46170760 
   Dinsdag PeterBouwhuis 0229 213304 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Woensdag vacature   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228-563650 Redactie “Horna Nieuws” 
   E-mail: clubblad@horna.nl 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:   
R.Bakker  Hoorn  06-18928818 Website: www.horna.nl 
J.Pool  Hoorn  0229 850371 Germ Bot  germ0305@yahoo.com 
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Bas Bouwhuis basbouwhuis@quicknet.nl    
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650  
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Van de (interim) Voorzitter.. 

 

Dit is de allereerste keer dat ik op deze plek in ons mooie 
clubblad wat tegen jullie mag zeggen. Al mijn voorgaande 
artikelen schreef ik zonder gene, maar deze keer ligt er toch 
iets meer druk op, pagina drie wordt natuurlijk nog door 
iedereen gelezen. Maar bij deze hoop ik dan toch dat u ook de 
rest leest want uw Club is de moeite waard! 
 

Dus mijn eerste artikel als interim voorzitter, 
een taak die ik helaas uit nood vervul maar die 
ik wel met veel plezier heb aangenomen. Ik 
ben er daarom ook zeer trots op dat het de 
afgelopen ledenvergadering is goed gekeurd 
dat ik voorlopig uw voorzitter mag zijn. Echter 

heb ik toen ook vermeld dat ik in mijn dagelijkse leven en met 
mijn overige bestuursfuncties bij onze Horna toch een druk 
bezet man ben; daarom geldt als mijn eerste voorzittersleuze 
dat we het bij onze Horna samen moeten doen (zie ook de 
vacaturelijst verder in het clubblad). 
 
Hierbij heb ik natuurlijk ook nog een tweede leuze: op de 
kleintjes letten. Als oud jeugdlid (en nog steeds jeugdige man) 
draag ik onze eigen jeugdavond dan ook een warm hart toe. 
Onder andere voor hen zijn we dan ook begonnen met nieuwe 
instructeurs op te leiden zodat onze jeugd kan groeien in deze 
mooie sport. Gelukkig vergeten onze instructeurs ook de late 
beloften niet! Maar in deze tijden van crisis moeten de 
financiële zaken niet vergeten worden. Hierbij zullen we dan 
ook met ze allen op de kleintjes moeten 
letten. Bijvoorbeeld bondsinstructeur en 
hornavriend Frans van Hoey adviseerde 
ons dat biljarts tot de 30 a 32 graden C. 
verwarmd hoeven worden om goed te 
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spelen. Wij hebben de biljarts nu op 36 graden C. staan (dit 
zou ons een besparing van 200 E per jaar per tafel kunnen 
schelen). De tafels zijn snel genoeg om iets lager te kunnen 
staan en ons clubgebouw is ook warm genoeg, hiertoe heeft 
het bestuur besloten om de tafels gedurende de zomer ter 
proef te tafels op 34 graden C. te zetten om te zien hoe dit 
gaat. 

 
Na deze korte samenvatting van mijn eerste 
interim voorzittersspeech wil ik vanaf hier 
iedereen groeten en hopelijk binnenkort 
proosten op een mooi en sportief nieuw 
biljartseizoen bij onze club, bv Horna! 
 
 

 
Kevin De Decker 
Interim voorzitter bv Horna 
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Van de Redactie.. 

 

Het was dit maal behoorlijk zoeken naar kopij. Het bestuur 
leverde wel bladvulling met een verslag van de algemene 
jaarvergadering. Ook de kersverse interim voorzitter weet wat 
hem te doen staat en levert een volle pagina aan. De verdere 
oogst is wat matig, althans ten opzichte van eerdere 
Maar dat komt misschien ook wel doordat het vorige nummer, 
vanwege de jaarvergadering, wat later uitkwam dan gepland.
 
Toch een aantal mooie verslagen van de biljartavonden
een verslag van de loodzware RABO fietstocht. Hulde voor de 
deelnemers, want zij hebben de clubkas behoorlijk gespekt.
 
Paul Gijben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor medio oktober 2012
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Van het bestuur.. 

 
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
clubblad van april 2012, evenals de meeste 
onderstaande verslagen) 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2011/2012 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Kascommissie 
- Gebouwenbeheer 
- Technische commissie 
- Ledenwerving\sponsoring 

 

Verslag van de algemene jaarvergadering op Woensdag 

Aanwezig van het bestuur: Wim Possel, Rinse. Asma,  Rob 
Boon, Kevin De Decker, Jan Beers en Arie Rotteveel. 

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 

Notulen van de jaarvergadering 19 april 2011 (zie het 
, evenals de meeste 
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- 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. 
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Daarbij wil het bestuur bij een mogelijke wachtlijst 
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 
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frikadellen. 
Dit zal aangepast worden.  
 

- Horecavergunning 
De huidige vergunning stamt uit begin jaren 90 en 
staat op namen van gewezen leden. Dit kwam aan 
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 
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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 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 



- 11 - 
 
 

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 
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.  
 
Huldiging kampioenen 
Mathieu Robert LIBRE KLEIN 1e KLASSE 

DISTR   promotie 
Kevin De Decker LIBRE KLEIN 1e KLASSE 

REGIO en NK  promotie 
Peter Ossebaar LIBRE KLEIN HOOFDKLASSE 

DISTR 
Raymon Groot BANDSTOTEN 3e KLASSE 

REGIO en NK  promotie 
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 
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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 
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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 

  



- 14 - 
 
 

Beantwoording vragen jaarverslag 

 
Beste Leden hieronder vindt u een korte beantwoording op de 
vragen die aan het bestuur zijn gesteld tijdens de 
jaarvergadering. Hiermee hopen wij zo snel en zo adequaat 
mogelijk uw vragen te beantwoorden omdat we graag
open en benaderbare uitstraling hebben. 
 

• Thea de Weerd: Worden teams niet meer bij de 
prijsuitreiking genoemd? 

o Dit zou wel de bedoelingen moeten zijn, na lang 
uitzoeken zijn dit de te huldigen teams:
het jeugdteam horna 31 is kampioen geworden
ende leden worden alsnog gehonoreerd met een 
bon. 

• Anjo Nat: Hoe denkt het bestuur de horna te gaan 
promoten op bijv. scholen. Hij denkt aan fly
posters verspreiden op de lagere en middelbare 
scholen.  

o Het bestuur staat zeer open voor initiatieven.
Echter Vok Noordeloos heeft in het verleden
gedaan bij scholen waar niet veel uit is gekomen, 
daarbij heeft het bestuur het erg druk en helaas 
zelf hier momenteel geen tijd voor. Natuurlijk 
verwelkomen we initiatieven en ondersteunen die 
zoveel mogelijk. 

• Anjo Nat: Is er een mogelijkheid voor een andere plek 
voor de ideeënbus. 

o Er was helaas nooit een  
ideeenbus, echter de oude 
Copybus (die altijdleeg is 
gebleven is nu gepimpt zodat het 
een opvallende ideeenbus is 
geworden.  
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• Martin Appelman: Is er al wat energie voordeel uit het 
afdekken van de biljarten gekomen? 

o Helaas heeft het bestuur hier nog geen duidelijk 
verschil in kunnen ontdekken, we zullen er echter 
opletten of de energie rekening volgend jaar 
lager uitvalt, dit kunnen de leden natuurlijk zelf 
navolgen in de jaarverslagen van de 
penningmeester.  

 

• Bertus Ensink: De rabofietstocht levert de Horna €250,- 
op. Er worden nog fietsers gezocht, voor 9 juni.  

o Er hebben 11 mensen met succes aan 
deelgenomen! 
 

• Germ Bot: (Momenteel beheert hij de website van de 
Horna). Ik zou graag de website up-to-date houden met 
alle informatie van onze leden, helaas mis ik toch nog 
vaak iets, hoe kunnen we dit volledig krijgen?  

o De secretaris zal hier extra opletten en bij helpen 
echter wanneer u zelf iets biljarttechnisch 
meemaakt wat op de website zou kunnen 
schroom dan niet om dit naar Germ te sturen 
(contactinfo op de site) het liefst met foto.  

 

• Thea de Weerd: Zou er een PC boven kunnen komen 
te staan zodat de wedstrijduitslagen meteen ingevuld 
kunnen worden. 

o Het bestuur heeft gekeken wat de mogelijkheden 
zijn om dit te realiseren. Er zijn mogelijkheden, 
dit wordt echter pas in september 

 

• Thea de Weerd: Er is eerder gesproken over de 
middagcompetitie. Komt er ruimte door de mogelijke 
overstap van de KBO? 
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o De middag-competitie en dus de KBO blijft 
onderwerp van aandacht voor het bestuur.
zijn hier druk mee bezig, echter vooral tot onze 
spijt kunnen we er nog niks zinnigs over zeggen.
 

• 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.  

o Deze tip wordt 
meegenomen in het 
overleg met de KBO.  
 
 

Dit zijn de vragen van de jaarvergadering met onze 
antwoorden tot nu toe, wij hopen hiermee jullie van dienst te 
zijn geweest. Mochten er nog meer vragen zijn kunt u deze 
altijd naar mij of de andere bestuursleden emailen of natuurlijk 
gewoon ons even aanspreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kevin De Decker 
 
Namens het hele bestuur. 
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De week door.. 

 
Maandagavond 
 
Weinig nieuws dit keer ondanks dat ik in het vorige blad ook geen 
nieuws had te vermelden. 
 
De zomercompetitie is al weer een tijdje aan de gang en iedereen 
speelt maar wat hij leuk vindt en daar zoekt hij dan een slachtoffer 
voor uit. Wel allebei het zelfde spel en het aantal caramboles wat 
daarbij hoort en bij de maandagavond natuurlijk driebanden begint 
bij 25 en bandstoten bij 75 Libre bij 150 en kader bij 125. 
wel als je beter bent of denkt te zijn. Druk is het nog niet maar ik heb 
vernomen dat er op de donderdagavond spelers zijn die zo snel 
omhoog gaan dat het niet zolang meer zal duren of zij rammelen bij 
ons aan de deur. Namen weet ik nog niet maar die hoor ik wel 
Laura. Trouw lid is wel Jordy Jong die elke week met zijn vader of 
en Opa mee komt, hij wil wel van alles spelen maar het liefste toch 
libre. 
 
Het team De Vries Juwelier gaat het volgend 
jaar toch maar weer proberen maar is nu wel 
Juwelier de Vries 2 geworden met het doel om 
volgend seizoen boven 1 uit te komen want er 
is ons door de dames en partners een 
verrassing in het vooruitzicht gesteld die er niet 
om liegt, wat dat dan ook maar mag wezen. 
We hebben ons nog wel even versterkt door Wouter niet meer op te 
stellen in ons team want vorige competitie heeft hij er niet een 
gewonnen voor ons. Verders weinig te vermelden of het moet zijn 
dat de wintercompetitie weer begint op de maandag na de 
lappendag. 
 
Zo dit was het dan weer de volgende keer maar meer.
 
Bensink 
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De week door.. (vervolg) 
 

Woensdagavond  
 
Beroemde schrijvers hebben wel eens last van een 
writersblock, als ik de reacties tijdens onze vergadering hoor 
zou je bijna gaan denken dat ik een beroemde schrijver ben. 
Gelukkig ben ik nuchter genoeg om te zien dat het 
voornamelijk de angst van de andere mensen is om iets te 
schrijven. Dus ik had geen writersblock maar te druk met 
andere zaken en een te kort aan inspiratie. Het mooie van 
schrijven is dat je zelf kunt bepalen wat je schrijft. Ik had dus 
ook kunnen liegen en opschrijven dat ik de vorige keer geen 
stukje ingestuurd had omdat er veel bladzijden nodig waren 
voor het bestuur en de jaarvergadering. Hierbij was ik ten 
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onrechte sympathiek over gekomen, beter is toch eerlijk te 
blijven. 
 
Wij hebben ook een vergadering gehad, hierin zijn veel goede 
ideeën geopperd om te onderzoeken of we nog zaken kunnen 
veranderen om het zoveel mogelijk voor iedereen naar de zin 
te maken. 
Hierbij kwam ook naar voren dat vooral de betere spelers best 
wel druk zijn met hun sport op andere verenigingen of met 
teamen. We hebben een stemming gehad over bandstoten wel 
of niet en zo ja dit misschien te verdelen over de seizoenen, 
dus bijvoorbeeld 3 maanden alleen libre en dan 3 maanden 
bandstoten. Besloten is om voorlopig te laten als het nu is 2 x 
libre op een avond en dan 1 x band voor wie wil. Wie niet wil 
kan nog een 3e potje libre en voor de hanggroep ouderen kan 
hierna nog 3 banden zonder competitie gespeeld worden, 
hoewel de reacties tijdens dit spel vaak feller zijn dan in de 
competitie zelf.  
Ook hebben wij gesproken over het aantal te spelen beurten 
om te kijken of we de meeste mensen zo lang mogelijk kunnen 
laten spelen. Vaak werd het al vroeg rustig, we hebben nu niet 
veel veranderd maar gelukkig blijven nu meer mensen langer 
op de avond, waardoor het gezelliger is en makkelijker 
wedstrijden gemaakt kunnen worden. Dit is een goede 
ontwikkeling. 
Uiteraard zijn alle vrijwilligers die zich voor onze avond 
inzetten bedankt voor hun extra inspanningen, dus voor de 
catering, stukje wedstrijdleiding en tafelverzorging Hennie en 
Jos Vleugel, zonder hun zijn wij …….lam. De (on)officiële 
wedstrijdleiding Jack Sjerps en hulpwedstrijdleider en 
ledenwerver Jan Beers. Martin Appelman voor zijn nieuwe rol 
als avondvoorzitter. Top dat mensen dit doen. 
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Jack Sjerps (l)en Martin Appelman (r). 
 
Wat ook een goede ontwikkeling is, is de aanwas van nieuwe 
spelers. Zo hebben wij op de volgende spelers op woensdag 
mogen begroeten: 

• Willem de Regt, speelt nu 1,10 maar is er serieus mee 
bezig dus zal wel stijgen 

• Peter van der Oetelaar, speelt nu 0,90 eerste uitdaging 
is om boven de 1 te komen 

• Tobias Weening speelt 1,43 en maakt het verschil 
tussen de jong en oud ca. 80 jaar !! (en Jordi ouder)

• Peter Mak speelt ca. 3,50 en kan nog beter, is voor ons 
ook een aanwinst, kunnen we van leren 

• Dave van der Werf is net begonnen met biljarten en zal 
snel groeien in gemiddelde 

• Rob Boumans speelt 1,62 heeft ook al weer 20 partijen 
op zijn naam staan 

• Ben Dudink van de fameuze familie, speelt nu 3,89 zien 
we ook regelmatig 

Best een mooie lijst met nieuwe spelers, we hopen dat 
iedereen zo vaak mogelijk langs komt zodat we een gezellige 
competitie kunnen spelen. 
 
De prijzen voor de competitie zijn ook weer uitgedeeld, een 
VVV cadeaubon waarmee we zelf onze beker uit kunnen 
kiezen. Noot voor de nrs. 2 en 3, wel de juiste plaats laten 
ingraveren. De uitreiking vond plaats door een als reuze 
kanarie uitgedoste avondvoorzitter, zie foto’s, helaas zwart wit 
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maar hij had een kanariegeel shirt aan, het leek wel een 
vrijgezellenfeest. 
 
 

  
 
 
 
 

 
1e libre  2e libre  1e band 
Gerard Leek  Jordi Beers  Nick Hof 
 
 
Bij Libre:        
1 Gerard Leek met 1,67 Partij Punten per Partij
2 Jordi Beers  met 1,65 Partij Punten per Partij
3 Jack Sjerps met 1,60 Partij Punten per Partij
 
Bij Bandstoten: 
1 Nick Hof  met 1,80 Partij Punten per Partij
2 Gerard Leek met 1,56 Partij Punten per Partij
3 Rob Boering met 1,17 Partij Punten per Partij
 
 
Gerard Leek is er nu achter dat de ballen bij Horna toch net 
kleiner zijn dan die van hem zelf (hij heeft een eigen biljart) 
waardoor hij de 1e en de 2e plaats bezet. We veranderen zijn 
naam naar Gerard Gevorderde. (de 
normaal zo bescheiden Gerard vinden 
we nu wel een beetje een hebberige 
aap) (geintje) zie foto van Gerard met de 
prijzen. 
 
Rob Boering heeft bij bandstoten geluk 
gehad dat Piet Bruin niet genoeg partijen 

maar hij had een kanariegeel shirt aan, het leek wel een 
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gespeeld heeft, ik denk dat Piet dat geen 2e keer laat 
gebeuren. Hij is een topper die tegen Keulemans heeft 
gespeeld. 
 
Nick Hof  
 

 
 

De week door.. (vervolg) 
 

Donderdagavond  
 
De schrik zat er wel even goed in. Was het een tijdje geleden 
nog Matthieu die met z’n karretje over de kop was gegaan en 
voor opschudding zorgde, nu ligt Wim in het ziekenhuis en is 
Theo van Bemmel er net weer uit. Je bent een weekje weg en 
er gebeurd van alles. Dat een ziekenhuis bezoek ook goede 
dingen in zich kan hebben, bewijst Theo wel. Vóór de 
hartproblematiek een gemiddelde van onder de 1,5 en na het 
ziekenhuisbezoek plots tot boven de 2. Wat zat er in dat 
infuus…?? 
 
Ik heb van alles geprobeerd om tot een hoger moyenne te 
komen. Hoogte-stages, EPO-gebruik, 
accupunctuur en Oosterse meditatie. Ik 
heb echter niet het idee dat dit wat heeft 
opgeleverd, alhoewel er een lichte stijging 
te zien is. Maar gezien de hoogte-stages 
stelt dat weinig voor…. 
 
In het biljarten speelt het om: techniek, beheersing, 
concentratie en ook ontspanning. Techniek, daar kan ik nog 
niet zoveel over vertellen. Dat moet ik aan anderen overlaten. 
Beheersing heb ik in hoge mate, maar dat is een andere 
‘beheersing’ dan bij biljarten nodig is. De beheersing die ik 



- 23 - 
 
 

beheers heeft te maken met m’n kinderen. En soms verlies ik 
het…. (niet m’n kids, maar die beheersing). 
De beheersing voor biljarten heeft te maken met het ‘doseren’. 
Als de ballen dicht bij elkaar liggen vind ik het bijzonder lastig 
om zo zachtjes te spelen dat ik ze wel raak en ook nog wat 
over hou. Ik speel meestal dan zó zachtjes, dat m’n bal het 
niet eens merkt. Precies doseren vereist gewoon veel doen. 
Als het goed is komt het dan vanzelf…. 
 

Dan concentratie. Dat is een vak apart. 
Het is van grote waarde bij tal van 
werkzaamheden en sporten. Dat geldt niet 
alleen voor mij, maar van beginner tot prof. 
De prof kan zijn of haar concentratie heel 
goed vasthouden. Ze focussen zich geheel 
op het biljartlaken en zitten in een 

soortement van trance. De beginner moet dat nog leren. 
Iedere beweging buiten het speelveld valt nog op. 
Het is te vergelijken met een hardloopnummer op de 
atletiekbaan. Vooral de 100 meter is vóór en tijdens de race 
voornamelijk concentratie. Zo spreken coaches/trainers over 
de baan als ware het een tunnel. Alles er omheen moet 
vervagen tot een wazig geheel, met alleen jouw baan als 
helder beeld. Ook geluiden komen niet meer door. Men focust 
zich op het startschot; valt er als het ware in, en dan door tot 
die eindstreep. 
 
Ik ben daar (nog) niet zo goed in. Tijdens het spel zie ik om mij 
heen nog van alles gebeuren. Als er een keu tegen een lamp 
stoot, kijk ik op. Roept er iemand een naam of vraagt iemand 
om een borrel, ik kijk op. Roept iemand dat Harry een serie 
heeft gemaakt van 13, daar kijk ik van op! Harry zelf niet. Die 
was dus geconcentreerd. “Harry heeft een serie van 13 en 
gaat binnenkort naar de maandagavond!” Nu kijkt iedereen op 
en met z’n allen geven we aan dat we Harry niet kwijt willen. 
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 Harry kijkt beteuterd. Is Harry nu uit z’n 
concentratie gehaald? Nee, dat niet, maar 
Harry heeft helemaal geen serie van 13 
gemaakt. Het waren er 14! 
 
 
 

 
 
Ja, al met al zat de schrik er donderdagavond goed in…. 
 
Paul Gijben.  
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Vacatures (2) 

 

Na de overweldigende reacties op onze oproep in het vorige 
clubblad (1) gaan we uiteraard door met het plaatsen van de lijst.
eerste drie zijn nieuwe vacatures  ……! 
Het bestuur van de Horna is op zoek naar vrijwilligers die een van 
onderstaande taken op zich wil nemen. Uiteraard krijgen jullie hierbij 
begeleiding en ondersteuning vanuit het bestuur. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat het huidige bestuur (vrijwel 
allemaal mensen met een drukke baan erbij) te veel tijd moet 
besteden aan uitvoerende taken en er dus te weinig tijd overblijft 
voor het besturen en het ontwikkelen van beleid, wat voor de 
toekomst van onze vereniging van groot belang is. 
Vandaar dat wij regelmatig een vacaturelijst gaan public
clubblad , op de website en in het gebouw) in de hoop dat er 
mensen opstaan die het leuk vinden om een bepaalde activiteit te 
doen voor onze vereniging. 
 
Vele handen maken licht werk , wij als bestuur worden ontlast maar 
uiteraard dragen wij wel de eindverantwoording. 
 
De vacatures: 
-    Wedstrijdleider Voorwedstrijden 
 
-    Seizoen 2013-2014 Algemeen Wedstrijdleider Horna
     taak Koos Smit)     
 
-    Bestuurslid Sponsoring (en Ledenwerving) 
  
-    Organiseren van het Horna Bandstoottoernooi (Seizoen 2012
      2013) 
  
-    Organiseren van het Horna Driebandentoernooi (Seizoen 2012
      2013) 
  
-    Organiseren VIKA toernooi (Seizoen 2012-2013) 
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clubblad (1) gaan we uiteraard door met het plaatsen van de lijst. De 
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-    Iemand die affiches wil ontwerpen en maken voor Horna
     nooien, zoals: Districtfinales, Nederlands Kampioenschappen,
     Kadertoernooi, etc. 
  
-    Fotograaf die materiaal kan aanleveren voor onze website
     clubblad van alle activiteiten + clubavonden bij de Horna
  
-   Iemand die het oude fotomateriaal uit het archief wil
    (scannen), voorzien van tekst en vervolgens aanlevering
    webmaster (Germ Bot) van onze website 
  
-   Mensen die zitting willen gaan nemen in de verbouwings
    commissie benedenverdieping   
  
-   Coördinatie en begeleiding van het nationale a-jeugdteam
    (Seizoen 2012-2013) 

 
Aanmelden: 
secretariaat@horna.nl of bij een van onze bestuursleden
 
Het bestuur 

Iemand die affiches wil ontwerpen en maken voor Horna toer- 
Kampioenschappen, 

Fotograaf die materiaal kan aanleveren voor onze website en het 
Horna 

aal uit het archief wil digitaliseren 
aanlevering bij de 

verbouwings- 

jeugdteam 

of bij een van onze bestuursleden 
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DE RABO FIETSSPONSOR TOUR 2012

 
Zaterdag 9 juni verzamelen bij de Rabo in de Risdam. Er moesten 
minimaal 10 deelnemers zijn om in aanmerking te 
komen voor de bonus van € 250,-- en zie er waren 
er zelfs 11. Een fietser had zijn eigen trainer 
meegenomen om de tocht goed te volbrengen en 
dat was nodig ook. Niet alleen voor zichzelf maar 
ook voor een aantal anderen. Nog een opsteker 
daarbij was dat er 2 fietsers bij waren die een fiets 
hadden met trapondersteuning. Die konden mooi 
voor rijden als we tegen de wind in moesten fietsen zodat we in
waaier achter hun konden blijven fietsen. De tocht ging van bank 
naar bank waar dan gestempeld moest worden en waar ook wat 
gedronken kon worden. Voor onderweg hadden we al een Rabotas 
met versterkende middelen gekregen met daarin een appel, water, 
Nuts en broodjes. Toen een ieder op doping gecontroleerd was 
konden we vertrekken in een lichte motregen en dat is bijna de hele 
tocht zo gebleven echt nat werd je er niet van maar een zonnetje is 

een stuk gezelliger. Wat er ook was dat was 
wind en niet zo`n beetje ook, gelukkig ging 
het eerste stuk voor de wind maar dan voel je 
de bui al hangen want we moesten ook weer 
terug. Gelukkig konden we eerst een pauze 
inlassen in Wognum bij café het Centrum of 
hoe het nu ook heten mag. Namens de Horna 

8 koffie 1 thee en 2 Jagermeester voor Possel en mijzelf. Daarna 
hebben we het geweten door de Wogmeer en Zuidermeer de namen 
zeggen het al meer en meer wind en wel tegen. Van het 
waaierfietsen is niet veel terecht gekomen maar we hebben het 
gered. Op het stuk tegen wind in haalde je wel de echte fietsers eruit 
zoals Jan Pool, Dick v Gend en Joop v/d Haar die hadden niet 
zoveel moeite met de wind. Ikzelf kon voor de snelheid beter lopen 
gaan maar dat heb ik niet gedaan want ik ben toch geen watje. 
Onder het viaduct van Berkhout hebben we het laatste brood 
opgegeten en daarna nog een klein stukje door Hoorn naar de bank. 
Joop viel bij het opstappen onder het viaduct nog van zijn fiets en ik 
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dacht dat het van vermoeidheid was maar het kwam omdat zijn 
regenbroek wat lager zat als wat hij gewend was. Bij de finish wilde 
ik nog met mijn armen omhoog maar dat lukte niet helemaal zodat ik 
nog net even over de kop een rol kon maken. 
 
De omstanders schrokken er wel van maar de 
Horna mensen keken er niet van op omdat ze 
wel meer gekkigheid van mij gewend zijn. Al met 
al een mooie tocht met niet zulk mooi weer maar 
volgend jaar maar weer proberen met mooier 
weer. Dank jullie wel medefietsers voor de 
gezellige dag en tot de volgende keer maar weer. 
 
Bensink. 
 
 
  
 
 

 


