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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: 
N. Schipper  Tel 0229 238198 Postbanknummer contributie: 2936131 
Poldermolen 55  1622 KS Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl  Postbanknummer overige zaken: 1259513  
   t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn 
Secretaris:    
J. Smit   Tel. 0229 840380 Ledenadministratie en contributie: 
Munnikenweg 12 1621 HM Hoorn R. Asma   Tel. 06 51224750 
Email: secretariaat@horna.nl  Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen  

   Email: ledenadministratie@horna.nl 
Penningmeester:   
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 Gebouwbeheer en kantine: 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn R.Bakker  Tel. 06 18928818 
Email: penningmeester@horna.nl  Siriusstraat 44  1622 LB Hoorn  
    R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
Onderhoud/beheer gebouwen  Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
N. Schipper  Tel. 0229 238198   
K. De Decker  Tel. 0229 215937 Algemene Zaken: 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  R. Asma  Tel. 06 51224750  

   Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen 
Toernooicommissie:  Daan Fons    
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937    
West 29  1621 AT Hoorn  
Email: toernooien@horna.nl  Arbitragecommissie: 
   Nico Pool   Tel. 0229 215506 
Ledenwerving en sponsoring:  Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn 
Vacature     
Email: ledenwerving@horna.nl  Technische commissie: 
   A.Ensink  Tel. 0228 512499 
Jeugdzaken / agendalid:  De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
J. Beers  Tel.: 0229 245080  
Botter 103  1625 DH Hoorn Voorzitters van de clubavonden: 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
   Dinsdag: Henk Brekelmans 06 13156491 
Wedstrijdsecretariaat p.k.  Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
en teamwedstrijden:  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
T. de Weerd   Tel.0229 561650 Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198  
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
   Dond-middag Rob van Zelst 06 57029534  
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Wedstrijdleidersclubavonden: 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Dinsdag  Jan Pool  06 46170760  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650  Peter Bouwhuis 0229 213304 
   Woensdag vacature 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:  Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
R.Bakker  Hoorn  06 18928818 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080  
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
J. Pool                Hoorn 0229 850371   
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 Redactie “Horna Nieuws” 
S.H. Koenen       Bovenkarspel 0228 312636 E-mail: clubblad@horna.nl 
W. Possel           Hoorn 06 41451526 Website:   www.horna.nl 
I. Huisman           Hoorn 0229 230866 Germ Bot:             germ0305@yahoo.com
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Van de Voorzitter.. 

 
Sportvrienden, 
 
De jaarvergadering ligt alweer enkele weken achter ons. Wat naar voren 
kwam in deze vergadering is dat het bestuur het behoorlijk druk heeft 
gehad. Zo is bijvoorbeeld de KBO overgegaan naar de Horna en met de 
kaartclub is overeenstemming bereikt om op woensdag te kaarten.
 
Kevin heeft een groot aandeel gehad in die besprekingen en door de 
toetreding van de KBO is de Horna weer de grootste biljartclub van 
Nederland. 
 
Inmiddels hebben we ook de eerste bestuursvergadering achter de 
rug,waarbij we twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen.
Daan Fons en Jeroen Smit . 
Fantastisch dat deze beide heren zich willen inzetten voor onze club.
 
Daan zal het onderhoud van het Horna gebouw onder zijn hoede nemen
en hierbij ingewerkt worden door Rob Boon. Rob heeft jarenlang deze 
functie binnen het bestuur bekleed, maar hij gaat zich vanaf nu meer 
bezighouden met de toernooien. 
 
Jeroen gaat de taak van Rinse gedeeltelijk overnemen, dat wil zeggen het 
secretariaat. De ledenadministratie blijft Rinse echter zelf doen.
Het is een prachtige ontwikkeling dat 
we een bijna voltallig bestuur  
hebben. 
 
De vakanties staat weer voor de deur, 
ik wens dan ook iedereen een mooie 
en warme zomer toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nico Schipper, 
Voorzitter bv Horna. 

 

Wat naar voren 
druk heeft 

Zo is bijvoorbeeld de KBO overgegaan naar de Horna en met de 
op woensdag te kaarten. 

en door de 
toetreding van de KBO is de Horna weer de grootste biljartclub van 

Inmiddels hebben we ook de eerste bestuursvergadering achter de 
rwelkomen. Dit zijn: 

Fantastisch dat deze beide heren zich willen inzetten voor onze club. 

Daan zal het onderhoud van het Horna gebouw onder zijn hoede nemen 
en hierbij ingewerkt worden door Rob Boon. Rob heeft jarenlang deze 

maar hij gaat zich vanaf nu meer 

dat wil zeggen het 
secretariaat. De ledenadministratie blijft Rinse echter zelf doen. 
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Van de Redactie.. 

 
Het laatste nummer voor de vakantie. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar 
wat is het jaar weer snel voorbij gegaan. Ik kan me de start na de vakantie 
nog goed heugen. Ingemaakt worden door een opponent is nooit leuk, 
maar er bestaat zoiets als ‘verliezen’ en ‘verliezen’. Bij mij was het dat 
laatste. 
 
In deze uitgave een verslag van de jaarvergadering. Daarnaast een 
afscheid en een aantal opmerkelijke stukjes proza, over fietsen en een 
bijzonder toernooi.. 
 
Daarnaast, voor de opmerkzame lezer een dubbele advertentie v
‘Gerard Groot’, uw palingspecialist! In de vorige uitgave is deze 
vergeten en zonder adverteerders wordt dit blad onbetaalbaar. Dus nu is 
deze fout hersteld. 
 
Ik wens u veel leesplezier en wens u een mooie, luie, sportieve en 
gezellige vakantie toe. Tot volgend seizoen. 
 
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren vóór 15 oktober 2013 

 

 

nummer voor de vakantie. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar 
wat is het jaar weer snel voorbij gegaan. Ik kan me de start na de vakantie 
nog goed heugen. Ingemaakt worden door een opponent is nooit leuk, 

zen’. Bij mij was het dat 

In deze uitgave een verslag van de jaarvergadering. Daarnaast een 
, over fietsen en een 

Daarnaast, voor de opmerkzame lezer een dubbele advertentie van 
In de vorige uitgave is deze 

vergeten en zonder adverteerders wordt dit blad onbetaalbaar. Dus nu is 

Ik wens u veel leesplezier en wens u een mooie, luie, sportieve en 

 

KOPIJ 

sturen naar: 
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Van de secretaris.. 

 

Het goede nieuws dat het bestuur, Jeroen Smit en Daan Fons bereid heeft 
gevonden om in het bestuur plaats te nemen, heeft tot een verschuiving 
van taken geleid. Daan is voorlopig algemeen bezig, Jeroen neemt het 
secretariaat op zich. De leden administratie blijft bij ondergetekende en ik 
 blijf ook in het bestuur zitten voor algemene zaken. 
 
De te gebruiken emailadressen blijven gewoon secretariaat@horna.nl
Ledenadministratie@horna.nl  
Voorzitter Nico Schipper 

Vice-voorzitter Kevin De Decker 

Secretaris (ledenadministratie) Jeroen Smit 

Penningmeester Arie Rotteveel 

Toernooien en Finales Rob Boon (aftredend en herkiesbaar)

Jeugdzaken en Algemene zaken Agenda-lid – jan Beers

Gebouwbeheer en techniek Nico Schipper en Kevin De Decker

Wedstrijdcoördinator Thea de Weerd 

Algemene zaken Voorlopig Daan Fons en Rinse Asma

Ledenwerving en sponsoring Vacature 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Rinse Asma.

 

goede nieuws dat het bestuur, Jeroen Smit en Daan Fons bereid heeft 
gevonden om in het bestuur plaats te nemen, heeft tot een verschuiving 
van taken geleid. Daan is voorlopig algemeen bezig, Jeroen neemt het 

jft bij ondergetekende en ik 

secretariaat@horna.nl en 

Rob Boon (aftredend en herkiesbaar) 

jan Beers 

Nico Schipper en Kevin De Decker 

Voorlopig Daan Fons en Rinse Asma 
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Verslag Algemene Jaarvergadering 

 
Afberichten: Rinse Asma, Germ Bot, Tiny van der Zwan, Nico Pool, 
Jaap Nat, Siem Smit, Jack Sjerps, Nick Hof. 
Aanwezigen: Cor Kroonenburg, Erik Brans, Rien Bakker,  Rob Boering, 
Nico van Til, Rob van Zelst, Henk Aafjes, Adri Lips, Cor Meyer, Nelis 
Blouw, Rob Reinderman, Wim Possel, Irma Huisman, Cees Besseling, 
Daan Fons, Ben van der Kroft, Willem de Regt, Jan Schaatsbergen , 
Marius van Ouwerkerk, Piet van der Muts, Martin Nieuweboer, Theo van 
Bemmel, Ben Geldermans, Jack Hoogeboom, Dick van Gendt, Bas Zijp, 
Nick Dudink, Leon Dudink, Sjaak Zweet, Sam van Etten, Ben Dudink, Jack 
Dudink, Eberhart Schindler, Laura van Rongen, Theo Loos, Harry Wouters, 
Ton Hoogland, Joop Schouten, Herman  Lijnes  , David Bron, Arnold van 
Rongen, Harry Willebrands, Matthieu Rouwen, Simon Henk Koenen, 
Willem Prumper, Jos Noordeloos, Koos Smit, Joop van der Haar, Bertus 
Ensink, Leo Karels, Jasper Nat, Anjo Nat, Peter Dudink, Jan de Vries, John 
Baars, Gerrie de Wijs, Herman Huffman, Michel Morsink, Geer Boor, Co 
Morsink, Peter Bouwhuis, René Meissen, Jan van Son, Jan Pool,
Sluiter, Thea de Weerd, Perry van Velzen, Aad Karsten, Jan Pronk , Ben 
Dudink, Michel van Weely, Jack Dudink, Cees Ruiter,Piet van der Gracht, 
Chris Kempe, Bas Bouwhuis, Jan Beers, Kevin De Decker, Rob Boon,Nico 
Schipper, Arie Rotteveel, Claudio Senatori. 

1.  Opening voorzitter 

Kevin opent de vergadering. 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Het bestuur heeft geen mededelingen en/of ingekomen stukken ontvangen.

3.  Notulen van de jaarvergadering 25 april 2012 

De vergadering krijgt de mogelijkheid om vragen/opmerkingen te maken 
over de notulen van de vorige jaarvergadering. 

3.1.  Peter Bouwhuis: Onder punt 5 wordt Cees Besseling genoemd 

als reservelid voor de kascommissie voor 2013. Onder punt 5 van 

de agenda van deze vergadering staat de reserve voor dit j

nog als te benoemen. Dit zou dus Cees Besseling moeten zijn.

 

van der Zwan, Nico Pool, 

Cor Kroonenburg, Erik Brans, Rien Bakker,  Rob Boering, 
Nico van Til, Rob van Zelst, Henk Aafjes, Adri Lips, Cor Meyer, Nelis 

Cees Besseling, 
Daan Fons, Ben van der Kroft, Willem de Regt, Jan Schaatsbergen , 
Marius van Ouwerkerk, Piet van der Muts, Martin Nieuweboer, Theo van 
Bemmel, Ben Geldermans, Jack Hoogeboom, Dick van Gendt, Bas Zijp, 

Sam van Etten, Ben Dudink, Jack 
Dudink, Eberhart Schindler, Laura van Rongen, Theo Loos, Harry Wouters, 

, David Bron, Arnold van 
Rongen, Harry Willebrands, Matthieu Rouwen, Simon Henk Koenen, 

s Noordeloos, Koos Smit, Joop van der Haar, Bertus 
Ensink, Leo Karels, Jasper Nat, Anjo Nat, Peter Dudink, Jan de Vries, John 
Baars, Gerrie de Wijs, Herman Huffman, Michel Morsink, Geer Boor, Co 
Morsink, Peter Bouwhuis, René Meissen, Jan van Son, Jan Pool, Johan 
Sluiter, Thea de Weerd, Perry van Velzen, Aad Karsten, Jan Pronk , Ben 
Dudink, Michel van Weely, Jack Dudink, Cees Ruiter,Piet van der Gracht, 
Chris Kempe, Bas Bouwhuis, Jan Beers, Kevin De Decker, Rob Boon,Nico 

Het bestuur heeft geen mededelingen en/of ingekomen stukken ontvangen. 

vragen/opmerkingen te maken 

Peter Bouwhuis: Onder punt 5 wordt Cees Besseling genoemd 

als reservelid voor de kascommissie voor 2013. Onder punt 5 van 

de agenda van deze vergadering staat de reserve voor dit jaar 

nog als te benoemen. Dit zou dus Cees Besseling moeten zijn. 
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3.2.  Arie Rotteveel: Onder punt 10 staat de vraag van Martin 

Appelman m.b.t. de energiebesparing m.b.t. het afdekken van de 

biljarts. In de vorige vergadering kon hier nog geen antwoord op 

worden geformuleerd. Nu meldt de penningmeester Arie Rotteveel 

dat dit jaar € 1.300,- terug is ontvangen van de energierekening.

Na bovenstaande vragen wordt de notulen van vorig jaar unaniem goed 
gekeurd door de vergadering en ondertekend door de interim
Kevin De Decker. 

4.  Jaarverslagen seizoen 2012/2013 

Alle jaarverslagen zijn vooraf gepubliceerd in het clubblad. De vergadering 
krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. deze verslagen.
 

4.1.  Jaarverslag penningmeester 

Extra toelichting van de penningmeester op het verslag: Het resultaat is dit 
jaar uitgekomen op -€ 6.000,-. 
Verklaring is o.a. te vinden in het feit dat 
het schilderwerk niet is mee begroot. 

4.1.1.  Peter Bouwhuis: Kunt u 

toelichting geven op de 

zinsnede “Voor komend 

jaar gaan we de uitstraling 

van het gebouw 

verbeteren.”? 

Antw: Hiermee wordt o.a. 

bedoeld het opknappen 

van de kantine. Plannen 

worden uitgewerkt binnen het bestuur en uitgevoerd 

zolang/zodra de begroting dit toelaat. 

4.1.2.  Dick van Gent: Het vermogen van de club daalt nu meer

jaren achtereen, o.a. door het wegvallen van de vergoeding 

vanuit de KBO. Hij uit zijn zorgen en vraagt om een plan van 

aanpak voor de komende jaren.  

Antw: Het bestuur uit zijn vertrouwen in de toekomst. Uitleg 

wordt gegeven m.b.t. +60 leden door dezelfde KBO, inclusief 

bijbehorende kantineopbrengst. Het bestuur geeft aan dat 

Arie Rotteveel: Onder punt 10 staat de vraag van Martin 

Appelman m.b.t. de energiebesparing m.b.t. het afdekken van de 

biljarts. In de vorige vergadering kon hier nog geen antwoord op 

n geformuleerd. Nu meldt de penningmeester Arie Rotteveel 

terug is ontvangen van de energierekening. 

Na bovenstaande vragen wordt de notulen van vorig jaar unaniem goed 
gekeurd door de vergadering en ondertekend door de interim-voorzitter 

Alle jaarverslagen zijn vooraf gepubliceerd in het clubblad. De vergadering 
krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. deze verslagen. 

de penningmeester op het verslag: Het resultaat is dit 

worden uitgewerkt binnen het bestuur en uitgevoerd 

Dick van Gent: Het vermogen van de club daalt nu meerdere 

jaren achtereen, o.a. door het wegvallen van de vergoeding 

vanuit de KBO. Hij uit zijn zorgen en vraagt om een plan van 

Antw: Het bestuur uit zijn vertrouwen in de toekomst. Uitleg 

elfde KBO, inclusief 

bijbehorende kantineopbrengst. Het bestuur geeft aan dat 
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daarnaast rekening is gehouden met de situatie in de nieuwe 

begroting. 

4.1.3.  Jan de Vries: Voorstel voor een meerjarenbegroting om 

meer grip te houden op o.a. terugkomend onderhoud.

Antw: Nu wordt dit niet gedaan, enkel per jaar. Bestuur is het 

eens met het voorstel en doet zijn best om aan het verzoek te 

voldoen. 

4.1.4.  Jan de Vries II: Opmerking dat de contributie erg laag in 

vergelijking met andere verenigingen. 

Antw: Het bestuur geeft aan dat ze deze graag zo laag 

mogelijk willen houden om daarmee laagdrempelig te zijn en 

te blijven. 

4.1.5.  Herman Huffman: Maakt het bestuur attent op een fout op de 

website m.b.t. de contributie. Hier staat € 65,-

€ 70,-. 

Antw: Bestuur geeft aan dit aan te passen en dankt Herman 

voor het signaal. 

4.1.6. Herman Huffman II: Het afgelopen 

jaar zijn de biljarts 2 graden lager 

gezet i.v.m. energiebesparing. 

Kunnen deze niet nog 2 graden 

lager? 

Antw: We zitten op de grens van 

het wat het oplevert en hoeveel we 

daarvoor moeten inleveren op de 

kwaliteit van het materiaal. De 

opmerking wordt door Bertus 

meegenomen in de overweging. 

4.1.7.  Anjo Nat: Zit de KNBB-bijdrage in de contributie of niet? Dit 

n.a.v. het besluit van de vorige jaarvergadering om alle leden 

ook ‘grijze’ leden te maken van de KNBB. 

Antw: In de basiscontributie van € 70,- zit de bijdrage voor de 

‘grijze’ leden. Voor actieve KNBB leden, die voorwedstrijden 

en/of teamwedstrijden spelen, geldt de extra bijdrage van

daarnaast rekening is gehouden met de situatie in de nieuwe 

Jan de Vries: Voorstel voor een meerjarenbegroting om 

meer grip te houden op o.a. terugkomend onderhoud. 

ntw: Nu wordt dit niet gedaan, enkel per jaar. Bestuur is het 

eens met het voorstel en doet zijn best om aan het verzoek te 

Jan de Vries II: Opmerking dat de contributie erg laag in 

n dat ze deze graag zo laag 

mogelijk willen houden om daarmee laagdrempelig te zijn en 

Herman Huffman: Maakt het bestuur attent op een fout op de 

-, dit moet zijn   

n dit aan te passen en dankt Herman 

bijdrage in de contributie of niet? Dit 

n.a.v. het besluit van de vorige jaarvergadering om alle leden 

zit de bijdrage voor de 

‘grijze’ leden. Voor actieve KNBB leden, die voorwedstrijden 

en/of teamwedstrijden spelen, geldt de extra bijdrage van      
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€ 40,50 en deze moet bovenop de basiscontributie worden 

afgedragen. 

4.2.  Verslag kascommissie 

Ben Geldermans geeft aan de financiële adminstratie gecontroleerd te 
hebben met Jan van Son. Conclusie daaruit is dat deze er prima 
uitzag; de Penningmeester decharge geven is daarmee zijn voorstel. 

 
4.3.  Jaarverslag onderhoud & beheer gebouw 

4.3.1.  Peter B. Kan er nagedacht worden over een knappe 

opbergplek voor het noppenfolie? 

Antw: Dit is reeds ingezet. De oplossing is een plaat onder 

het biljart. Dit wordt z.s.m. gerealiseerd en getest met 2 

tafels. Indien tevreden volgt de rest. 

4.4.  Jaarverslag technische commissie 

Extra toelichting van Bertus op het verslag: Dit jaar 2x nieuwe ballen 
i.p.v. 1x. Dit voorstel is ingediend bij het bestuur en wordt intern 
besproken. 
 
4.5.  Jaarverslag toernooicommissie 

Extra toelichting van Kevin op het verslag: Graag medewerking van de 
leden bij de organisatie van het Bandstoottoernooi indien interesse om 
deze ook komend seizoen weer te verspelen. 
 
4.6.  Jaarverslag jeugdcommissie 

Geen toelichting of vragen. 
 
4.7.  Jaarverslag opleiding 

Extra toelichting van Kevin op het verslag: We zien een toenemend 
aantal cursisten op de, sinds dit jaar aangeboden, zaterdagopleiding. 
 
4.8.  Jaarverslag arbitragecommissie seizoen 

Geen toelichting of vragen. 
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5.  Benoeming nieuw lid kascommissie en verlenen van

aan de penningmeester 

Dick van Gendt wordt benoemd als nieuwe reserve van de kascommissie 
voor 2014. Cees Besseling schuift automatisch op van reserve naar lid (zie 
ook punt 3.1). De samenstelling ziet er daarmee als volgt uit:
JAAR LID LID Reserve

2013 Jan van Son Ben Geldermans Cees Besseling
2014 Ben Geldermans Cees Besseling Dick van Gendt

 
De vergadering geeft unaniem decharge aan de penningmeester voor de 
besturing van het afgelopen jaar. Peter Bouwhuis wordt door Arie bedankt 
voor de hulp bij het opstellen van de jaarrekening van het jaar en de 
begroting voor het komende jaar. 

6.  Aanpassing huishoudelijk reglement 

Er ligt het voorstel van het bestuur ter stemming om de kantineprijzen per
1 mei 2013 te verhogen, de reden hiervoor is o.a. de verplichte 
accijnsverhoging op de alcohol. 
 
Voorstel: 

• Bier   van € 1,40  naar 

• Sterke drank  van € 1,60  naar 

Het voorstel wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.
6.1.1.  Arnold: Doe jezelf niet te kort met het dubbeltje. Teert 

de Horna er daarmee niet op in? 

Antw: Dit is meegenomen in de berekening en alles is 

doorberekend. 

6.1.2.  Dick van Gendt: Voorstel om alles te verhogen, ook de 

frisdrank, om daarmee het negatieve resultaa

Antw: Dit doen we niet, alleen de accijnsen worden 

doorberekend. Ook is het o.b.v. het HHR niet mogelijk om 

vaker dan 1x per 2 jaar de prijzen te verhogen.

6.1.3.  Dick van Gendt II: Is deze prijsverhoging al meegenomen in 

de begroting? 

Antw: Ja. 

Benoeming nieuw lid kascommissie en verlenen van decharge 

Dick van Gendt wordt benoemd als nieuwe reserve van de kascommissie 
voor 2014. Cees Besseling schuift automatisch op van reserve naar lid (zie 
ook punt 3.1). De samenstelling ziet er daarmee als volgt uit: 

Reserve 

Cees Besseling 
Dick van Gendt 

De vergadering geeft unaniem decharge aan de penningmeester voor de 
besturing van het afgelopen jaar. Peter Bouwhuis wordt door Arie bedankt 

e hulp bij het opstellen van de jaarrekening van het jaar en de 

Er ligt het voorstel van het bestuur ter stemming om de kantineprijzen per  
1 mei 2013 te verhogen, de reden hiervoor is o.a. de verplichte 

naar € 1,50 

naar € 1,70 

Het voorstel wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd. 
Arnold: Doe jezelf niet te kort met het dubbeltje. Teert 

Antw: Dit is meegenomen in de berekening en alles is 

Dick van Gendt: Voorstel om alles te verhogen, ook de 

frisdrank, om daarmee het negatieve resultaat om te buigen. 

Antw: Dit doen we niet, alleen de accijnsen worden 

doorberekend. Ook is het o.b.v. het HHR niet mogelijk om 

vaker dan 1x per 2 jaar de prijzen te verhogen. 

Dick van Gendt II: Is deze prijsverhoging al meegenomen in 
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Na vragen van Dick van Gendt vindt een herstemming plaats. De 
vergadering stemt opnieuw unaniem in met het voorstel van het bestuur.

7.  Bestuursverkiezing en mutaties 

Dankwoord door Kevin De Decker voor het afgelopen jaar inclusief de 
oproep aan de vergadering het bestuur de helpende hand te bieden als dat 
lukt. Graag van alle avonden een vertegenwoordiger voor de goede balans.
 

7.1.  Benoeming Nico Schipper als voorzitter (stemmen)

Nico Schipper wordt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Kevin De 
Decker treedt daarmee af als interim voorzitter, maar blijft vice
Daarnaast blijft hij ook actief op de post gebouwbeheer. Rob Boon neemt 
de vrijgekomen plek van Kevin over binnen de toernooicommissie.
 

7.2.  Benoeming Ben Geldermans als bestuurslid 

Begin dit jaar heeft Ben Geldermans aangegeven de intentie te hebben om 
toe te treden tot het bestuur. Na een proefperiode heeft hij besloten om niet 
toe te treden. Wel wordt hij bedankt voor hetgeen hij in de afgelopen 
maanden heeft gedaan. 
 

7.3.  Benoeming Thea de Weerd 

als wedstrijdcoördinator 

Koos Smit treedt af als 
wedstrijdcoördinator en geeft het stokje 
door aan Thea de Weerd. Zij zal geen 
actief bestuurslid worden. Ze wordt 
vooraf bedankt voor het opnemen van 
deze intensieve taak. 
 

7.4.  Jan Beers treedt af als actief bestuurslid 

Jan treedt af als actief bestuurslid maar blijft als agenda-lid actief voor de 
jeugd. Ook blijft hij actief als leider van de jeugdavond en een van de B
teams. Hij wordt bedankt voor de afgelopen jaren. 
  

Na vragen van Dick van Gendt vindt een herstemming plaats. De 
vergadering stemt opnieuw unaniem in met het voorstel van het bestuur. 

Dankwoord door Kevin De Decker voor het afgelopen jaar inclusief de 
ng het bestuur de helpende hand te bieden als dat 

lukt. Graag van alle avonden een vertegenwoordiger voor de goede balans. 

Benoeming Nico Schipper als voorzitter (stemmen) 

Nico Schipper wordt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Kevin De 
daarmee af als interim voorzitter, maar blijft vice-voorzitter. 

Daarnaast blijft hij ook actief op de post gebouwbeheer. Rob Boon neemt 
de vrijgekomen plek van Kevin over binnen de toernooicommissie. 

r heeft Ben Geldermans aangegeven de intentie te hebben om 
toe te treden tot het bestuur. Na een proefperiode heeft hij besloten om niet 
toe te treden. Wel wordt hij bedankt voor hetgeen hij in de afgelopen 

lid actief voor de 
jeugd. Ook blijft hij actief als leider van de jeugdavond en een van de B-
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De samenstelling van het bestuur ziet er daarmee van heden als volgt uit:
Voorzitter Nico Schipper 
Vice-voorzitter Kevin De Decker 
Secretaris (ledenadministratie) Rinse Asma 
Penningmeester Arie Rotteveel 
Toernooien en Finales Rob Boon (aftredend en 

herkiesbaar) 
Jeugdzaken en Algemene zaken Agenda-lid 
Gebouwbeheer en techniek Nico Schipper en Kevin De 

Decker 
Wedstrijdcoördinator Thea de Weerd 
Algemene zaken Vacature 

Ledenwerving en sponsoring Vacature 

 
 

7.4.1.  Peter Bouwhuis: Bas Bouwhuis treedt ook af als bestuurslid 

voor de algemene zaken. 

Antw: Dit is correct. 

7.4.2.  Peter Bouwhuis: Wordt er binnen het bestuur een schema 

bijgehouden m.b.t. de termijnen van de bestuursleden?

Antw: Ja. 

Extra toelichting op de vacature voor ledenwerving: We zijn allemaal lid van 
ledenwerving! Geef het biljartvirus door waar en wanneer dat kan.
 

8.  Pauze 

N.a.v. het 80-jarig bestaan van de 
biljartvereniging Horna wordt aan alle leden 
een drankje aangeboden. 
  

daarmee van heden als volgt uit: 

 

Rob Boon (aftredend en 

Nico Schipper en Kevin De 

Peter Bouwhuis: Bas Bouwhuis treedt ook af als bestuurslid 

Peter Bouwhuis: Wordt er binnen het bestuur een schema 

bijgehouden m.b.t. de termijnen van de bestuursleden? 

Extra toelichting op de vacature voor ledenwerving: We zijn allemaal lid van 
oor waar en wanneer dat kan. 
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9.  Huldiging kampioenen 

De kampioenen van het afgelopen en lopende seizoen worden gehuldigd.
 

9.1.  Jack Dudink  Districtskampioen Bandstoten 3

9.2.  Jan Beers  Districtskampioen Libre 1
e
 klasse

9.3. Peter Ossebaar Districtskampioen Libre Hoofdklasse

9.4.  Sam van Etten Europees Kampioen Libre Cadetten 

9.5.  Geer Boor  Districtskampioen Libre 3
e
 klasse

9.6. Horna 32   Districtskampioen Libre Jeugdteams

Michel van Weely, Leon Dudink, Nick Dudink, Chris Kempe,

Beers (R), Rien Oudendijk (R) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftreden van Kevin De Decker en aanstelling van Nico Schipper. Kevin 
dankt de club voor het afgelopen jaar. Nico bedankt op zijn beurt Kevin 
voor de enorme inzet van het afgelopen jaar. Nogmaals de oproep aan de 
vergadering om het bestuur te versterken daar waar het kan.
Daan Fons schuift zichzelf naar voren als nieuw bestuurslid om te voldoen 
aan de vraag van het bestuur. De leden bedanken zijn aanbod met een 
applaus. Over de invulling van zijn rol zal nader gesproken worden.

De kampioenen van het afgelopen en lopende seizoen worden gehuldigd. 

ctskampioen Bandstoten 3
e
 klasse 

klasse 

Districtskampioen Libre Hoofdklasse 

Europees Kampioen Libre Cadetten -17 

klasse 

ctskampioen Libre Jeugdteams: 

Michel van Weely, Leon Dudink, Nick Dudink, Chris Kempe, Jordi 

en aanstelling van Nico Schipper. Kevin 
dankt de club voor het afgelopen jaar. Nico bedankt op zijn beurt Kevin 
voor de enorme inzet van het afgelopen jaar. Nogmaals de oproep aan de 
vergadering om het bestuur te versterken daar waar het kan. 

huift zichzelf naar voren als nieuw bestuurslid om te voldoen 
aan de vraag van het bestuur. De leden bedanken zijn aanbod met een 
applaus. Over de invulling van zijn rol zal nader gesproken worden. 
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10. Rondvraag 

De vergadering krijgt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het 
bestuur. De volgende leden maken gebruik van deze gelegenheid: 

10.1. Rob van Zelst: Maak het bestuur vooraf bekend voor de 

nieuwe leden. 

 Antw: Voorstel wordt ter harte genomen voor de volgende 

vergadering. 

10.2. Nelis Blaauw: Is het bestuur bezig met de organisatie van 

een scholentoernooi? 

 Antw: Anjo Nat komt hier later op terug (zie punt 10.13) 

10.3. Nelis Blouw II: Is de mogelijkheid onderzocht om de grote 

tafels beneden te zetten? 

 Antw: Staat in het clubblad. Het is onderzocht en het gaat 

voorlopig niet door. 

10.4. Irma Huisman: Zet volgend jaar weer een microfoon neer 

voor de andere sprekers van de vergadering. 

 Antw: Voorstel wordt ter harte genomen voor de volgende 

vergadering. 

10.5. Irma Huisman II: Zijn er in het afgelopen jaar nog leden 

overleden die we moeten herdenken? 

 Antw: Dit zijn we dit jaar vergeten en moeten we 

meenemen in de volgende vergadering. 

10.6. Dick van Gendt: Kan de begroting ook op de website 

gepubliceerd worden? 

 Antw: Nu alleen ter inzage op de clubavonden. In het 

bestuur zal worden besproken  of er mogelijkheden zijn tot meer 

publicatie. 

 Opmerking van Anjo Nat m.b.t. het voorstel: Slecht voorstel 

i.v.m. de bescherming van de gegevens. 
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10.7. Arnold van Rongen (in naam van Germ Bot): Herhaling van 

de vraag tot het aanleveren van de aankondigingen van finales en 

de resultaten daarvan achteraf. Dit voor publicatie op de website.

10.8. Arnold van Rongen II (in 

naam van Germ Bot): Graag de ballen 

poetsen alvorens deze op te bergen. En 

niet verwisselen van de ballen tussen 

setjes. 

 Opmerking van Jasper 

op de inhoud van de mandjes onder het 

biljart.  

 

10.9. Willem Prumper: Kunnen we eens kijken naar het 

energieverbruik? ’s Middags is het hier erg warm. 

 Antw: Aandachtspunt voor het komende seizoen.

10.10. Willem Prumper II: Wegen de baten van de 

middagopenstelling op tegen de kosten? 

 Antw: Na voorrekening is de beslissing weloverwogen 

genomen. Nu wordt goed gekeken en geanalyseerd of e.e.a. 

inderdaad rendabel is. Er wordt goed op gelet en waar nodig 

bijgestuurd. 

10.11. Jos Noordeloos: Graag nadenken over een rookruimte, kan 

dat? 

 Antw: Het zal nogmaals in het bestuur behandeld worden, 

maar hoogstwaarschijnlijk met dezelfde conclusie als een jaar 

eerder. 

10.12. Bertus Ensink: Rabobank Fietstocht om €250,

club te verdienen. Dit jaar slechts 9 leden op +200 leden. De 

oproep om massaal aan te melden. 

10.13. Anjo Nat: Initiatief voor een scholentoernooi is gestart. 30 

november gaat het plaats vinden. Aan de vergadering de vraag 

zich aan te melden als vrijwilliger. 

 Opmerking Irma: Horizon college beweging en sport 

Arnold van Rongen (in naam van Germ Bot): Herhaling van 

ngen van finales en 

de resultaten daarvan achteraf. Dit voor publicatie op de website. 

Arnold van Rongen II (in 

naam van Germ Bot): Graag de ballen 

poetsen alvorens deze op te bergen. En 

niet verwisselen van de ballen tussen 

Opmerking van Jasper Nat: Let 

op de inhoud van de mandjes onder het 

Willem Prumper: Kunnen we eens kijken naar het 

 

Antw: Aandachtspunt voor het komende seizoen. 

II: Wegen de baten van de 

Antw: Na voorrekening is de beslissing weloverwogen 

genomen. Nu wordt goed gekeken en geanalyseerd of e.e.a. 

waar nodig 

rdeloos: Graag nadenken over een rookruimte, kan 

Antw: Het zal nogmaals in het bestuur behandeld worden, 

met dezelfde conclusie als een jaar 

€250,- voor de 

9 leden op +200 leden. De 

Anjo Nat: Initiatief voor een scholentoernooi is gestart. 30 

november gaat het plaats vinden. Aan de vergadering de vraag 

college beweging en sport 
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aanschrijven. 

 Antw Anjo: We willen een lagere leeftijdscategorie 

aanspreken. 

 Opmerking Dick van Gendt: Is het niet uitnodigen van de 

praktijkschool in overleg met  het bestuur van die school gegaan? 

 Antw: Nee. Bewust. 

10.14. Peter Dudink: KBO JVV heeft een aantal teams. Oproep 

(vraag is 3) om zich aan te melden bij Peter. Voor 1 mei moet 

e.e.a. rond zijn. 

10.15. John Baars: Aankondiging dat hij het buitenonderhoud, het 

schilderwerk, kostenloos blijft aanbieden. Ook het binnenwerk 

indien benodigd. 

Applaus van de vergadering als dank voor deze schenking. 

10.16. Jan Beers: Germ Bot bedankt voor het bijhouden van de 

website. 

10.17. Jan Beers II: Anjo bedankt voor de back-up van de 

vrijdagavond. 

11. Sluiting 

Nico dankt de vergadering voor de goede opkomst en sluit daarmee de 
jaarvergadering 2013. 
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De week door.. 

 
Maandag 
 

Is er nog nieuws te vermelden over de maandag. Nou veel is dat 
niet want de avonden in de zomer worden niet zo druk bezocht. 15 
spelers op de avond is al heel wat en die spelen van alles 
elkaar zodat ik er helemaal kierewiet van wordt. De meeste van 
onze aanwezigen zullen nu zeggen of denken dat ik dat al jaren ben 
dus laten we dat maar zo houden. 
 
Wel weer een nieuw lid erbij te weten Theo Handgraaf uit Volendam, 
libre speler van boven de 7.00 gem die gaat proberen dat gem wat 
op te vijzelen. Ook het kaderteam de Vries Juwelier 2 heeft het jaar 
afgesloten met een gedeelde 4de 5de plaats en dat is een stuk beter 
dan het jaar hiervoor. 
 
De partners van de spelers en tellers hadden  beloofd om voor ons 
een gezellige middag en of avond te organiseren en dat zou dan 
plaats gaan vinden in de polder bij Lelystad  t.o. het vliegveld. De 
dag dat het zou plaatsvinden was het zo koud dat we maar hebben 
besloten bij ons thuis (bensink) maar wat spelletjes te gaan doen. 
Dat werd dus Sjoelen, Darten en ouwenelen. Het Sjoelen is door de 
dames gewonnen en het Darten natuurlijk door de mannen. Om een 
uur of 6.30 werd er chinees eten bezorgt zodat de inwendige mens 
ook verzorgt werd en zo hebben we weer een jaar afgesloten met 
een gezellig samen zijn. 
 
Hoe de zomercompetitie gaat aflopen horen we later nog wel en dat 
later zal zijn na de lappendag van de Hoorns kermis. De eerste 
maandag van de kermis gaan we weer palingbiljarten en dat wordt 
dan meestal Kikkeren. Tot zover maar even de berichten van de 
Maandag en meer nieuws komt er bij het begin van de 
wintercompetitie. Ik groet u allen en wens iedereen een prettige 
vakantie. 
 
Bensink. 

 

Is er nog nieuws te vermelden over de maandag. Nou veel is dat 
niet want de avonden in de zomer worden niet zo druk bezocht. 15 
spelers op de avond is al heel wat en die spelen van alles door 
elkaar zodat ik er helemaal kierewiet van wordt. De meeste van 
onze aanwezigen zullen nu zeggen of denken dat ik dat al jaren ben 

Wel weer een nieuw lid erbij te weten Theo Handgraaf uit Volendam, 
en de 7.00 gem die gaat proberen dat gem wat 

op te vijzelen. Ook het kaderteam de Vries Juwelier 2 heeft het jaar 
plaats en dat is een stuk beter 

ofd om voor ons 
een gezellige middag en of avond te organiseren en dat zou dan 
plaats gaan vinden in de polder bij Lelystad  t.o. het vliegveld. De 
dag dat het zou plaatsvinden was het zo koud dat we maar hebben 

elletjes te gaan doen. 
Dat werd dus Sjoelen, Darten en ouwenelen. Het Sjoelen is door de 
dames gewonnen en het Darten natuurlijk door de mannen. Om een 
uur of 6.30 werd er chinees eten bezorgt zodat de inwendige mens 

een jaar afgesloten met 

Hoe de zomercompetitie gaat aflopen horen we later nog wel en dat 
later zal zijn na de lappendag van de Hoorns kermis. De eerste 
maandag van de kermis gaan we weer palingbiljarten en dat wordt 

ikkeren. Tot zover maar even de berichten van de 
Maandag en meer nieuws komt er bij het begin van de 
wintercompetitie. Ik groet u allen en wens iedereen een prettige 
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De week door..  (vervolg)

 
Donderdag 
 
 
Op donderdagavond 30 mei jl. hebben de vier periode-winnaars om de 
prijzen gestreden. De vier kanjers waren; Elle Mol, Frank v.d. Pol, Marius 
Ouwerkerk en Con Meyer. 
 
Na een enerverende strijd op het groene laken, 
kwam uiteindelijk met drie gewonnen partijen Elle 
als overwinnaar uit de bus en ging met de 
GROOTSTE beker huiswaarts. De wisselbeker 
komt te zijner tijd. Van harte kerel maar volgend 
seizoen wordt het een stuk moeilijker voor de 
winnaar, daar er diverse collega's op "les" zijn 
gegaan waarvan akte.???? 

 

 

winnaars om de 
prijzen gestreden. De vier kanjers waren; Elle Mol, Frank v.d. Pol, Marius 
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Overigens wil ik namens de donderdagavondploeg Trudy hartelijk dank 
zeggen voor de verleende zorg . Geweldig bedankt en zij kreeg hiervoor 
een bos bloemen als waardering. 
Onze club is enorm tevreden met de nieuwe stek die wij hebben gevonden 
en hopen nog lang 
van het onderkomen gebruik te kunnen maken en langzaam aan te 
integreren bij de HORNA-club. 
 
Rest mij de overige ranking te vermelden t.w.: 
2e Frank v.d. Pol 
3e Con Meyer 
4e Marius Ouwekerk (helaas 4e doch deze heeft beloofd om volgend 
seizoen ijzersterk terug te komen). 
 
Rest mij nog U allen een mooie zomer te wensen en tot de eerste 
donderdag in September. 
 
Van de donderdagavondploeg 
 
Henk 
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RABO FIETSSPONSERTOCHT 2013. 

 
Wat een spektakel op de nieuwe steen in Hoorn. 
 
Honderden gasten met een fiets die allemaal hun startbewijs kwamen 
halen bij de RABO bank. Daarna allemaal verzamelen want je moest 10 
deelnemers hebben om het maximale bedrag van €250.= bij elkaar te 
kunnen fietsen. Wij hadden afgesproken dat we er om ongeveer half
zouden zijn en dat lukte aardig. Een was het vergeten en een ander dacht 
dat er voldoende waren en uiteindelijk 
vertrokken wij dan ook met 9 personen. 
Dick v Gendt had de leiding en op zijn rustige 
manier had hij alles onder controle. Eerst de 
deelnemers van deze monster tocht maar eens 
noemen. Dick v Gent (do),Thea d Weerd (wo), 
Cees Besseling (wo), Gerrie d Wijs (di), Michel 
Morsink (?), Nico en Truus Strieper (geen lid), 
en Jan Bot (?), die met een andere groep mee 
fietste maar wel voor de Horna en lest best Bensink. 

 

 

gasten met een fiets die allemaal hun startbewijs kwamen 
halen bij de RABO bank. Daarna allemaal verzamelen want je moest 10 

€250.= bij elkaar te 
kunnen fietsen. Wij hadden afgesproken dat we er om ongeveer half 10 
zouden zijn en dat lukte aardig. Een was het vergeten en een ander dacht 
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Om 10 uur van start en op naar de eerste stempelpost en dat was in 
Wognum. De eerste etappe zat er op en zoals gewoonlijk wilde we 
opsteken bij café Stam maar eigenlijk was dat nog even te vroeg, dus nog 
maar even door fietsen naar de 2

de
 stempelpost, Dat ging eigenlijk iets te 

lang duren dus besloten we in Spierdijk te stoppen bij café Stam maar 
helaas die was gesloten maar gelukkig waren de buren open. Vlug wat 
stoelen naar buiten en de koffiepot aan meer als 10 kopjes ging niet maar 
we zaten in het zonnetje en al gauw kwamen er meerdere fietsers op de 
koffie dus nog wat stoelen er bij en een bank (wat geen Rabobank was 
maar dat terzijde) uit de tuin. 
Na de welverdiende koffie weer verder naar de volgende stempelpost en 
dat was in De Goorn. Daarvandaan weer richting Hoorn tegen een dikke 

wind in maar met de E bikes voorop
dat ook gelukt en om half éé
weer terug bij de Rabo Bank op de 
Nieuwe Steen. Einde van een gezellige 
ochtend fietsen en de Horna 
kas erbij. 
De meeste avonden waren 
vertegenwoordigd en misschien dat er 
een paar zijn die denken daar wil ik ook 
wel bij zijn, wees gerust ook met 15 
personen mag je fietsen dus geef je 
volgend jaar gewoon op. 

Dick van Gendt hartelijk bedankt voor de leiding en tot de volgende keer 
maar weer. 
 
Bensink 
 
 

 
Klaagzang… 

 
Zoals velen inmiddels weten, toer ik zowat dagelijks door West Friesland 
met zo’n Connexxion bus. Dan kom ik 
ook zeer regelmatig leden van de 
Horna tegen die gezellig op de fiets 
aan het rondtoeren zijn. Dan denk ik 
hé, daar gaat Piet met zijn vrouw en 
daar gaat Jan met zijn partner en daar 
gaat Kees met zijn vriendin en daar 
gaat Jaap met zijn meisje en daar 

Om 10 uur van start en op naar de eerste stempelpost en dat was in 
Wognum. De eerste etappe zat er op en zoals gewoonlijk wilde we 
opsteken bij café Stam maar eigenlijk was dat nog even te vroeg, dus nog 
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open. Vlug wat 
stoelen naar buiten en de koffiepot aan meer als 10 kopjes ging niet maar 

uw kwamen er meerdere fietsers op de 
koffie dus nog wat stoelen er bij en een bank (wat geen Rabobank was 

Na de welverdiende koffie weer verder naar de volgende stempelpost en 
rn. Daarvandaan weer richting Hoorn tegen een dikke 

wind in maar met de E bikes voorop is 
dat ook gelukt en om half één waren we 
weer terug bij de Rabo Bank op de 
Nieuwe Steen. Einde van een gezellige 
ochtend fietsen en de Horna €250.= in de 

meeste avonden waren 
vertegenwoordigd en misschien dat er 
een paar zijn die denken daar wil ik ook 
wel bij zijn, wees gerust ook met 15 
personen mag je fietsen dus geef je 

 
volgende keer 

 

Zoals velen inmiddels weten, toer ik zowat dagelijks door West Friesland 
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gaat Bert met zijn vriend. Bedenk even dat Piet, Jan, Kees, Jaap en Bert 
niets met Rol, Beers, Jong, Groot of Ensink te maken hebben. Het zijn 
gewoon maar even wat namen om de namen. 
Soms toeter ik even om gedag te zwaaien waarbij sommigen te
zwaaien en sommigen van schrik van hun fiets aflazeren. Niettemin, 
mensen fietsen graag en regelmatig en dan vooral als het mooi weer is en 
ze er de tijd voor hebben vanzelf. En tijd is voor vele leden in de 
biljartwereld vaak ruimschoots voorhanden want biljarten lijk je pas te gaan 
doen als je met de vut bent. 
En toch, ondanks de vele kilometers die voor het plezier per fiets worden 
afgelegd, is het bijster lastig om bij de Rabo-sponsorfietstocht genoeg 
deelnemers namens de Horna in het zadel te krijgen en gezien het 
bovenstaande verbaast mij dat. Degenen die wel meefietsen met die Rabo
tocht, zijn vrijwel altijd mensen die toch al veel tot heel veel vrijwilligerswerk 
voor ons clubje verrichten. En dat doen ze allemaal met de achterliggende 
gedachte om het biljarten voor ALLE leden zo goedkoop mogelijk te 
houden. Dus ook leden die alleen op hun clubavond een paar potjes 
spelen, daarna huiswaarts keren en de week daarop wederom een paar 
potjes spelen en huiswaarts keren, enzovoort etcetera… 
 
Ik moet de hand in eigen boezem 
steken. Ik heb ook niet 
meegefietst. Normaal kan ik ook 
nooit. Ik moet werken in het ene 
weekend en ik ben op de camping 
in het andere. Maar 8 juni zou ik 
wel hebben gekund. Maar volgens 
Laura waren er genoeg 
deelnemers op papier. Genoeg 
om aan het vereiste minimum te 
voldoen. En aangezien het onze 
30

ste
 trouwdag was kozen Laura 

en ik er voor om die dag lekker 
met ons tweeën door te brengen. 
En wat bleek, er waren toch te 
weinig deelnemers voor de Rabo-tocht. Ik schaam me diep dat ik er
was. Het spijt me dat ik het biljarten bij de Horna niet goedkoop heb weten 
te houden. 
 
Arnold van Rongen.  
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houden. Dus ook leden die alleen op hun clubavond een paar potjes 
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tocht. Ik schaam me diep dat ik er niet 
was. Het spijt me dat ik het biljarten bij de Horna niet goedkoop heb weten 



~ 24 ~ 

 

BALLS. 

 
BALLS (Bijart Academie Leer Leuk Spelen). 
 
In oktober 2012 zijn we met 6 instructeurs begonnen met biljartles geven in 
het Horna clubgebouw. In totaal hebben we 3 sessies van 5 lessen 
gegeven,dus totaal 15 lessen. 
 
Er waren gemiddeld 10 leerlingen aanwezig tussen 11.00 uur en 13.30 uur.
Het is de bedoeling dat we in september 2013 weer met een nieuwe sessie 
van 5 lessen van start gaan. 
 
Arie Rotteveel gaat dan weer een nieuwe indeling maken, en we proberen 
dan ook weer om de twee 
weken met 3 instructeurs les te 
gaan geven. 
Begin September komt er een 
lijst op het publicatiebord te 
hangen,waar je je naam op kunt 
zetten. 
 
Bij de volgend sessie gaan we 
ook met formulieren 
werken,daarop vermelden we 
per cursist wat er in de lessen is 
behandeld. 
Dan kunnen we per leerling de 
vorderingen volgen. 
U ziet we zijn er volop mee 
bezig. 
 
Namens de instructeurs van BALLS een prettige vakantie, en tot 
September. 
 
Groetjes, 
 
Arie Rotteveel 
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Bij een afscheid. 

 
De dinsdagavond is twee rijke leden armer. 
Nee, niet rijk in geld uitgedrukt maar rijk in de zin van mooie herinneringen 
aan de talloze jaren dat beiden lid zijn geweest van Horna. 
Ik heb het over Cees Bakker en Cor Kok, allebei woonachtig in Lutjebroek 
en sinds 1973 lid van onze club. Om voor de ‘jongere’ leden van Horna aan 
te geven hoe lang dat is: Zij hebben nog in de Leliestraat gebiljart! Of: Zij 
hebben een huldiging meegemaakt toen ze 25 jaar lid waren!
Als dat niet lang is….. 
 
Hun afscheid heeft te maken met hun leeftijd, er zijn toch “wat rammeltjes 
in het lijf” die ervoor gezorgd hebben, dat beide mannen het nu voor gezien 
moeten houden. Met spijt in het hart, want ze zeggen: “Wat hebben we 
mooie jaren beleefd.” 
Ze zijn lid geworden door Koos Slagter, die hen enthousiast maakte om 
eens met hem mee te gaan naar de Horna. Een club met een groot aantal 
leden, een club die bovendien in bezit was van een schitterend clublokaal.
Na een kennismaking waren ze meteen overstag en een lange reeks van 
jaren als Hornalid zou volgen.  
 
Niet elke avond ging zoals de eerste want toen werd het half drie ’s 
morgens voordat ze thuis waren. Nee, dat lag niet aan Horna maar aan 
Koos die na afloop van de avond nog een teamlid, die voorwedstrijden 
moest spelen, wilde bezoeken. 

Koos was een aantal 
jaren de chauffeur. De 
afspraak was: “Ik bel, 
laat de telefoon 1x 
overgaan en leg dan 
neer. Jullie lopen dan 
naar de opstapplaats.” 
Geen verspilling van 
duur geld.
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Het hoogtepunt was het winnen van het Nederlands kampioenschap voor 
teams in Amersfoort. Naast Cor en Cees waren de heren Anton Peeman 
en Rob Reinderman ook lid van dat team, reserve was Simon Luiken.
 

Ook in de tijd dat biljartclub ‘De Wurf” werd opgericht bleven zowel Cor als 
Cees trouw aan de Horna. De verscheidenheid aan mensen en daarmee 
de contacten was de doorslaggevende factor. Het feit ook dat op initiatief 
van Peter Bouwhuis het spelen in een A - en een B – poule werd verlaten 
heeft daaraan bijgedragen. 
Natuurlijk waren er ook wel eens avonden die je liever zo snel mogelijk 
wilde vergeten, maar dat heeft iedereen wel eens.  
Hoewel Kees daarvan wel een heel apart voorbeeld geeft: 
“We speelden twee partijen op een avond. Ik had in de ene partij 4 punten 
en in de andere 7 punten gemaakt en dat afgezet tegen het aantal 
kilometers en de reistijd was wel erg zuur.” 
 

 
 
Het feit dat deze twee mannen niet meer 
lid zijn is duidelijk merkbaar. Het kopje 
koffie voor het begin van de wedstrijden 
werd vaak gedronken aan een tafel met 
dezelfde mensen. Ondertussen werden 
daar alle wereldproblemen  en lief en 
leed doorgenomen. Die tafel missen we 
nu. 
  
 

 
 
Zelf zeggen ze over Horna, dat ze lid zijn geweest van een club met veel 
sociaal gevoel, een club waar het prima geregeld is, een club waar ze zich 
thuis voelden… 
Ik zeg dan tenslotte: “Wat je uitstraalt krijg je terug.” 
Kees en Cor, namens ons allemaal bedankt en het ga jullie goed.
 
Johan Sluiter. 
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Het 1ste 57/1 Sam Van Etten toernooi 

 
Een aantal maanden geleden zaten Rien Bakker en ikzelf gezellig na te 
Jägermeisteren op onze gezellige donderdagavondbiljartclub en waren aan 
het brainstormen om een uniek biljarttoernooi op poten te gaan zetten. 
Jonge talentvolle biljarters reizen stad en land af omdat zij op een zó hoog 
niveau acteren, dat zij voor hun wedstrijden niet meer binnen ons district 
terecht kunnen. Daarom bedachten wij om het biljarten eens naar die 
spelers en hun dorp toe te halen in plaats van dat zij altijd maar naar dat 
biljarten toe moeten gaan. 
We benaderden Sam van Etten en vroegen hem wat hij vond van het plan 
om het Sam van Etten 57/1 toernooi te gaan organiseren. Over de 
spelsoort viel niet te onderhandelen. Maar Sam kreeg wel een heel grote 
invloed op de inhoud van het toernooi. Sam mocht de locatie bepalen en 
ook wie zijn tegenstanders zouden zijn. De locatie konden wij van te voren 
wel raden… Café ’s Lands Welvaren te Schermerhorn. Waarom… Dat 
wordt bestierd door vader Kees en moeder Angelique van Etten. Die waren 
beiden ook razend enthousiast. En de tegenstanders… Dat werden 
allemaal maatjes van Sam, maar wel maatjes die van wanten weten op de 
biljarttafel. Een gouden opzet,  zo bleek na afloop van het op 1 en 2 juni 
gehouden Sam van Etten 57/1 toernooi. 
Op de tafel lieten zij fraaie staaltjes biljartkust zien en vooral op die 
momenten dat ze weer even kwijt waren dat van de positie Entree geen 
sprake was. En buiten het biljarten om omdat ze een hechte vriendengroep 
vormden. Dat bleek vooral uit het feit dat het zaterdagnacht b
werd na het gezamenlijk stappen in Alkmaar en het met z’n allen blijven 
slapen bij de familie van Etten terwijl dat er eerst maar één zou zijn. Kees 
van Etten maakte mooi gebruik van de tijdelijke gelegenheid dat er door de 
firma Feller twee biljarts in de achterzaal waren neergezet, door op 
donderdag- en vrijdagavond een 10 over de rood toernooi te organiseren 
waarbij die wedstrijdleiding ook  door Rien Bakker werd verzorgd. De 
winnaar van die 18 deelnemers, je wil het niet geloven, opa Henk
Etten, jeweetwel, de privé chauffeur van Sam. 
De 8 deelnemers van het eigenlijke Sam van Etten toernooi waren Sam 
van Etten himself, Guido Kauffeld, Raymon Groot, Kevin De Decker, Jordy 
Jong, Robin Bastiaan, Hidde Lub en Ferry Jong. En vrienden of nie
werd hard gestreden voor de winst en ze waren aan elkaar gewaagd. Dat 
bleek wel uit het feit dat in de allerlaatste ronde nog zeven van de acht 
spelers kans hadden op de eindoverwinning. En het publiek, mensen uit 
het dorp en omgeving, leden van de Horna en ook van verder weg, was 
gedurende twee dagen in grote getale aanwezig en genoten van deze 
jonge goden van het groene laken. Ja, Kees had de schrijvende pers 
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behoorlijk achter de vodden gezeten en ook het affiche door Hidde Lub 
gemaakt, zorgde voor de nodige toeloop. Pas nadat de allerlaatste partij tot 
een einde was gekomen kon worden berekend door rekenwonder Wim 
Possel wie de uiteindelijke winnaar was van het Eerste 57/1 Sam van Etten 
toernooi… Robin Bastiaan!  
Onze dank gaat uit naar de acht biljarters die de biljartsport op een 
geweldige manier aan Schermerhorn hebben getoond. Naar de Arbiters, 
Sabine Bakker, Irma Huisman, Cees Benschop en Ikzelf. Naar de sponsors 
zonder wie dit vanzelf weer niet mogelijk was. En de grootste dank gaat uit 
naar het geweldige enthousiasme waarop Kees en Angelique dit alles 
hebben opgepakt. Die hebben zich dat weekend helemaal een slag in de 
rondte gewerkt zonder enige steek te laten vallen. Super! 
Tot slot wil ik bij deze aankondigen in samenspraak met Hidde Lub 
Himself….. 

Het 2de 57/1 Hidde Lub toernooi 
 
Dat zal worden gehouden rond eind mei, begin juni 2014 in een door Hidde 
te bepalen locatie met door Hidde te bepalen tegenstanders. Graag tot 
dan… 
 
Arnold van Rongen 
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De jaarlijkse schoonmaakdag 

 
Om 10.00 uur op zaterdag 25 mei op de fiets naar de Horna voor
de grote schoonmaak.We werden door Ineke opgewacht met koffie en 
Bokkenpoten: prima begin. 
Ik had in de wandelgangen gehoord dat Ineke voor de vijfendertigste 
keer(!)  aan de grote schoonmaak meedeed, dus even een mooie bos 
bloemen gegeven,met zoen natuurlijk. 
De opkomst was goed en al snel werden we aan werk gezet: Ineke
gaf aan wat er gebeuren moest.  
Ikzelf ging onder leiding van Bertus de achterste kamers van het gebouw 
schoonmaken. Een ieder die Bertus kent weet wat dit inhoudt:
de ene mop na de andere. Het werd een vrolijke ochtend met over en weer 
een kwinkslag. 
Ineke, Trudy, Rob, Harry, Gerrie, Bas, Arie, Dick, Geer, Martien
Bertus en Joop  bedankt  namens de  Horna. 
Toppie dat jullie er waren! 
 
Nico 
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