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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.. 
 
Van de voorzitter. 
 
Het seizoen is weer begonnen, veel mensen hebben vakantie gehad en de 
wellicht opgelopen biljartmoeheid van zich afgeschud. Dit seizoen kent een 
aantal nieuwigheden. Zo wordt het clubblad niet meer gemaakt door 
Jascha Boon, die dit jaren gedaan heeft (en waarvoor dank!).De nieuwe 
redacteur is Paul Gijben. Hij is een collega van Rinse Asma en heeft dit 
geheel belangeloos op zich genomen. Om een mooi blad te maken is 
natuurlijk wel copij nodig. Ik wil dan ook een ieder oproepen om zijn/haar 
biljart belevenissen op papier te zetten en in te sturen naar: 
clubblad@horna.nl 
Nieuw zijn ook de trainingen die we aan gaan bieden. Een aantal leden 
worden opgeleid tot club instructeur. Ze zijn nu halverwege de cursus en 
gaan oefenen met echte cursisten. Ergens in Oktober zullen de eerste 
lessen worden gegeven aan de hand van zelf ontwikkeld cursusmateriaal. 
De jeugd is eerst aan de beurt en daarna de senioren! 
Veel leden hebben dit jaar ook weer een clubactie lot gekocht, waarvoor 
dank! Die loten verkopen zich niet vanzelf, dus ik wil Irma Huisman en 
Jordy Beers hartelijk bedanken. Vooral Jordy heeft zich ontpopt tot een 
topverkoper! Een andere manier om een leuk bedrag binnen te halen is de 
jaarlijkse RABO fietstocht.  Een aantal leden hebben dat voor ons gedaan 
en zo een bedrag van 250 euro verdient, waarvoor dank! Ik heb van de 
deelnemers begrepen dat het een leuke en goed georganiseerde dag is 
geweest. Hier wil ik het maar bij laten. Een ieder een goed seizoen 
gewenst! 
 
Groet, 
Wim Possel 
 

 Deelnemers RABO fietstocht 
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 Van de Redactie.. 
 
Dit is hem dan. Het nieuwe nummer van het Horna Clubblad. Ik hoop dat 
het ieders goedkeuring heeft. Gezien de uiterst verzorgde overdracht van 
Jascha kan het eigenlijk niet meer mis gaan. 
 
Omdat ik geen lid ben van de vereniging en ik zelfs amper een biljartlaken 
van dichtbij heb gezien, zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben Paul Gijben, inmiddels zo’n 48 lentes jong. Al weer ruim 22 jaar 
getrouwd (dat zie je niet vaak meer….) en vader van 3 kinderen in de 
leeftijdscategorie van 13, 10 en 8 jaar. De oudste een dochter (flink aan het 
pubberen) en de anderen jongens (flink aan het klieren). Voor de nodige 
ontspanning zou ik bijna gaan biljarten. 
 
Dat ‘bijna’ komt er aan. Ik ben uitgenodigd door jullie secretaris (en mijn 
collega) om als proefkonijn te dienen in het kader van het ‘Instructiecorps. 
In dit nummer een stukje hierover door Kevin De Decker. Nou, daar zullen 
ze een flinke kluit aan hebben. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 15 December 
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 Van de secretaris.. 
 
 

Van de secretaris ter kennisgeving aan alle leden: 
 
Het volgende besluit is genomen door het bestuur en is een aanvulling op 
het huishoudelijk reglement artikel 4,5,6 en 7 en handelt over de status van 
teamleden die geen praktiserend lid zijn van de HORNA: 
 
Alle leden behalve de ereleden betalen contributie, iedereen die voor de 
HORNA uit komt in een team dient lid te zijn en dus ook aan alle ver-
plichtingen te voldoen zoals in het HHR opgenomen is. 
 
Enkel en alleen op verzoek van het bestuur kunnen niet lid zijnde spelers 
worden uitgenodigd om te spelen in een Horna-team. 
De redenen hiervoor kunnen zijn: 
- van sportieve aard (hoog niveau) 
- promotie van de biljartsport of van de Horna als biljartclub 
- andere zwaar wegende redenen. 
 
Hierbij geldt alleen de regel dat men lid moet worden van de Horna met de 
daar bij horende contributieverplichting, de andere verplichtingen zoals 
arbitrage vervallen mits men dan ook op geen enkele ander manier van de 
Horna gebruik maakt (clubavond, clubtoernooien, vrij spelen etc.). 
 
Kleding voorschrift geldt conform het HHR d.w.z. standaard rode blouse 
met embleem of aangepast teamtenue goed gekeurd door het bestuur. 
Deze leden dienen in de ledenadministratie opgenomen te worden, met de 
status….. ‘buitengewoon lid’, af te korten met blid in de administratie. 
 
Dit besluit dient opgenomen te worden in het HHR en als zodanig dus 
goedgekeurd te worden door de ledenvergadering van april 2012, tot die 
tijd(dus in ieder geval voor seizoen 2011-2012) geldt dit besluit als zodanig. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie blijft een probleem, 
ieder jaar zijn er toch weer misverstanden over bv. wel of niet KNBB-lid etc. 
De ledenadministratie is onderdeel van het secretariaat, mutaties door-
geven aan de secretaris en dus aan niemand anders.  

• Mutaties moeten schriftelijk en liefst per email doorgegeven worden, 
dan kan je er later op teruggrijpen! 

• Mutaties doorgeven ruim voor 1 Januari van het komende jaar, zowel 
de horna- als de KNBB- contributie lopen van 1 Jan tot 1 Jan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
We zouden graag veel meer via email doen maar bij het versturen er van 
krijg ik behoorlijk wat  meldingen terug van foutieve email adressen. Dat 
maakt het medium niet echt betrouwbaar.  
Bij deze dus het verzoek aan iedereen die een emailadres heeft, om 
eenmalig een test-mail te sturen naar ledenadministratie@horna.nl. 
Doe dat dan op de volgende manier, dat maakt het controleren een stuk 
makkelijker: 
 
Voorbeeld: 
 
Aan:  ledenadministratie@horna.nl 
Onderwerp: CHECK emailadres 
Inhoud:  Naam, adres en telefoonnummer (Dit omdat je uit email 
adressen niet altijd de juiste naam kan afleiden) 
 

 
Vergaderingen met het avondbestuur willen we als bestuur  een beetje 
anders gaan doen, we gaan af en toe naar de avond zelf toe. De eerste 
gelegenheid is op Dinsdag 11 Oktober, dan zitten we vanaf 19.30 uur in de 
kantine en we willen later ook even met z’n allen praten. De hoofdvraag zal 
in dit geval gaan over de avondvertegenwoordiging maw hoe kan het dat 
uit zo’n druk bezette avond er nou niemand naar voren komt die zegt, ik 
doe dat voor mijn dinsdagavond…………….   
 
Geen avondvertegenwoordiging betekent een grotere afstand tussen leden 
en bestuur, eilandjes-gevoel etc etc. Gewoon geen goede zaak. 
 
Namens het bestuur van de HORNA 
Rinse Asma 
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    In memoriam..Willem Bijl (1) 

 
Ik heb niet mijn hele leven gebiljart. Toen Irma en ik vijftien jaar geleden in 
Hoorn kwam wonen zou ik gaan darten. Toen ik geen team van de grond  
kreeg ben ik een kroeg binnengelopen met een biljart; Het Schippershuis.  
Van een kennis (Harrie Roël), die ik ergens mee geholpen had, kreeg ik 
een paar biljartlessen aangeboden. Voor die lessen moet ik naar Wognum, 
alwaar ene Piet huisman zijn boerderij had leeggehaald om er drie biljarts 
neer te zetten. 
Toen ik daar binnen kwam zag ik daar een al wat oudere man met kort grijs 
haar. Ondanks dat hij wat trilde kon hij in mijn ogen gewéldig biljarten. Hij 
speelde zelfs kader, een spel dat ik niet begreep, en daar ging ik dan les 
van krijgen.  Dat was mijn eerste kennismaking met Wim Bijl. 
De lessen van Wim waren altijd erg gezellig. Hij had engelengeduld met 
mijn en Harrie, ondanks dat we steevast de neiging hadden af te wijken 
van zijn rustig gegeven aanwijzigen.  Na de les dronken we altijd een 
biertje en speelden we een potje tegen de meester. Om de zaak een beetje 
in evenwicht te houden mocht ik steeds twee beurten spelen tegen hij één. 
Na een aantal lessen begon ik echt lol in het spelletje te krijgen. Wim zag 
dat en raadde me aan om een bij een heuse biljartvereniging te gaan 
kijken; de Horna. Ik had altijd begrepen dat de Horna maar een stoffige 
oudemannenclub was. Maar goed, als de Meester zegt dat je daar eens 
moet gaan kijken, dan doe je dat!  
  
De rest is historie. Ik had het al snel naar mijn zin op de Horna, heb de 
lessen nog een poos gevolgd en ben ook regelmatig met Wim naar allerlei 
finales in het land geweest.  Een kenmerk van Wim is dat hij  daar altijd al 
gauw de gezelligheid opzocht. 
Ik kan nog veel meer over hem vertellen, bv dat hij een bewogen leven 
heeft gehad, welke rol hij heeft gespeeld in mijn toetreding tot het bestuur 
en dat hij erg in was voor gezelligheid en een biertje. Wat mij vooral is 
bijgebleven is de rust die Wim uitstraalde als ik les van hem kreeg en weer 
eens alles verkeerd deed. Wat ook in mijn geheugen is  gegrift , is het 
plezier dat Wim altijd heeft gehouden in het spelletje dat biljarten heet. 
 
Er is een markant Horna lid heengegaan.  
Wim, ik groet je…. 
 
Wim Possel, 
Leerling - biljarter 
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In memoriam..Willem Bijl (2) 
 
Twintig jaar is het nu geleden dat Willem Bijl, als nieuw lid, op de 
maandagavond van de Horna verscheen. Hij kon goed biljarten. En hij 
rookte sigaren want dat mocht toen nog op de club.  
Binnen de kortste keren voelde Willem zich er thuis. Veel winnen heeft hij 
weliswaar nooit gedaan, maar dat maakte voor hem niet uit. Het was hem 
te doen om de gezelligheid en om het gezelschap. Hij genoot van de 
mensen en de contacten. 
“Héé, grote vriend”, was gewoonlijk de uitdrukking waarmee hij je 
begroette. 
 
Toen Willem vanuit Enkhuizen, via de Zuidermeer, naar Obdam was 
verhuisd, werd hij regelmatig mijn passagier. Iedere maandagmorgen, 
exact om 10.00 uur belde hij met de vraag: “Ga je nog naar de club 
vanavond?” En zo leerde ik hem wat beter kennen.  
Een heel gewone, heel sympathieke man, die maar weinig nodig had. 
Geen auto, geen luxe, geen computer, voor hem hoefde dat allemaal niet.  
Vroeg in het voorjaar zat hij naast je in de auto met een bruin verbrand 
hoofd, opgelopen door  langdurig zitten in de voorjaarszon.  
“Een onschuldig vermaak”, zei Willem, “en het is nog gratis ook.” 
Ook vakanties waren aan hem niet zo besteed. Maar als hij dan toch ging, 
dan bij voorkeur naar een zonnig land, all inclusive, met broer Jaap. 
 
Willem heb ik ook leren kennen als een gevoelig mens. Als hij, in een 
natuurfilm op de TV zag, hoe een zebra door een leeuw werd aangevallen, 
dan zapte hij weg naar een ander kanaal. Hij kon het niet aanzien. 
Daarentegen kon hij er mateloos van genieten te worden bedolven onder 
de enthousiaste begroetingen van de zes beagles van Thea. Willem was 
een man met het hart op de juiste plaats, die zich ook hevig kon opwinden 
over maatschappelijk onrecht. 
Maar daarnaast kende hij ook zijn menselijke zwakheden. Wellicht hebben 
die er toe bijgedragen dat hij, na een huwelijk en een relatie, tenslotte toch 
single is geëindigd. Dit ondanks zijn behoefte aan warmte en genegenheid, 
waarover hij soms openlijk sprak. 
Niettemin bleef Thea, na zijn verhuizing naar het Snijdersveld in Obdam, 
op afstand toch voor hem zorgen. En vooral in de laatste maanden is zij, in 
de begeleiding van zijn ziekte, voor hem van onschatbare waarde geweest. 
 
Op 16 juni, tijdens de jaarmarkt in Obdam, kwam ik Willem op de 
Dorpsstraat tegen. Een vitale man van 76 jaar, die allang geen sigaren 
meer rookte. Hij was op weg naar de snackbar, en vervolgens naar huis.  
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De snackbar kon hij zich achteraf nog herinneren, zijn thuiskomst niet 
meer. In de ambulance was hij weer bij kennis gekomen. Onderzoek wees 
op een niet-operabele hersentumor. Willem was ongeneeslijk ziek. 
Het kwam hard aan, maar hij bleef optimistisch en kon er goed over praten. 
Het was dan ook geen straf bij hem op bezoek te komen.  
“Stel nu eens dat ik nog een heleboel maanden heb?”zei hij.  
Hij had dan ook nog een stel nieuwe biljartballen aangeschaft om te 
trainen, want hij wilde nog meedoen aan de voorwedstrijden Hoofdklasse 
libre. 
 
De ochtend van 16 september maakte een abrupt einde aan die illusie. 
Laten we vrede hebben met de gedachte dat hem hierdoor een lijdensweg 
bespaard is gebleven. 
 
Willem, grote vriend, bedankt. Bedankt voor wie je was. We zullen je 
missen. 
 
Piet Schipper. 

 
 
In memoriam..Willem Bijl (3) 
 

Namens de biljartvereniging Horna en speciaal de maandagavond wil ik 
namens de spelers afscheid nemen van Wim Bijl. 
Lid sinds 1991 en daarvoor wekelijks spelend bij mij thuis in Bovenkarspel 
nadat hij door ziekte niet meer kon werken bij de koekfabriek in Enkhuizen. 
Wim was een biljarter die niet meer voor de overwinning maar voor de 
overleving speelde. Hij vertelde mij over de dingen die hij nog wel kon en 
mocht en de dingen die hij nog wel kon en niet meer mocht en dat waren 
nou net de dingen die hij het leukste vond. Op een gegeven moment zij hij: 
"ik ga vanaf nu leven zoals ik dat het liefste wil en dan leef ik maar 10 jaar 
korter." 
Dus Wim je had misschien wel 87 kunnen worden. 
Deze keuze had je gemaakt en ik en velen met mij denken dat het voor jou 
het beste was. 
Wim, je bent bij ons altijd een blij mens geweest die vriend wilde zijn met 
iedereen en daar is niets mis mee. 
Rust zacht Wim en we zullen het nog vaak over je hebben. 
 
Bertus Ensink
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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. 
 
 
BILJARTS IN DE BENEDENZAAL: 
 
In overleg met onze materiaalman Bertus Ensink gaan we de 9 biljarts 
beneden afdekken met noppenfolie en zeilen. 
We verwachten hiermee een besparing  te realiseren op de energiekosten 
en de lakens beter te beschermen tegen stof e.d. 
Van alle clubavonden van de Horna wordt dan ook het volgende verwacht: 
Aan het einde van de avond dienen de biljarts te worden afgedekt met 
noppenfolie (ligt onder het biljart) en zeil (hangt aan het biljart). 
Uiteraard dienen de zeilen en het noppenfolie (indien nog aanwezig) aan 
het begin van de avond te worden verwijderd (noppenfolie onder de tafel , 
zeil opgerold ophangen bij de desbetreffende tafel). 
De biljarts worden aan het begin van de speelavond schoongemaakt door 
de betreffende speelavond (borstelen en stofzuigen + poetsen van de 
ballen), dit is nu ook al het geval. 
Per drie tafels is er een mandje met borstels en poetsdoeken voor de 
ballen. 
 
Mocht deze nieuwe opzet het gewenste resultaat opleveren gaat dit z.s.m. 
ook voor de biljarts boven ingevoerd worden. 
NOGMAALS : MET ONS ALLER MEDEWERKING KUNNEN WE DE 
KWALITEIT VAN ONZE BILJARTS OPTIMAAL HOUDEN. 
 
 
BEHEER: 
 
Vanaf september is er tweewekelijks maandagochtend overleg tussen het 
beheer en het bestuur (in de persoon van Rob Boon). 
Hier  worden alle kleine en grotere zaken m.b.t. gebouw en beheer 
doorgenomen en afgesproken wie wat doet. 
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(GROOT) ONDERHOUD/VERBOUWINGSPLANNEN 
 
Vanuit het bestuur is Rob Boon hier voor de verantwoordelijke persoon en 
deze gaat plannen ontwikkelen voor de verre en nabije toekomst. Ook 
moet hier uiteraard de nodige penningen voor begroot en gereserveerd 
gaan worden. 
 
Schilderwerk buitenom in inmiddels uitbesteed en gaat komend jaar 
gerealiseerd worden door ons Horna-lid John Baars (Schilderwerken) , dit 
tegen een sterk gereduceerd tarief, we zijn John dan ook dankbaar voor dit 
stuk co-sponsoring van onze vereniging. 
 
Inmiddels is er een nieuwe afzuiging gerealiseerd voor o.a.de frituurpan 
door ons lid Peter Ossebaar m.b.v. de vader van ons lid Kevin, Simon 
DeDecker. 
 
Simon heeft tevens samen met vrouw Gerie op een zaterdag de 
voorzetramen boven verwijderd , ramen gelapt  , vitrage gewassen en alles 
weer teruggeplaatst (mannen en vrouw bedankt). 
Tevens is het schilderwerk van het raamkozijn in de kantine aangepakt 
door ondergetekende. 
 
Met de gemeente Hoorn wordt er overlegd gevoerd over het plaatsen van 
een ontruimingsinstalatie bij brand, wellicht wordt dit ons verplicht wat 
inhoudt dat hiervoor een aanzienlijk bedrag moet worden gereserveerd. 
Het wel of niet moeten plaatsen kan uiteraard ook weer gevolgen hebben 
voor onze andere plannen. 
 
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. 
 
Het grootste nieuws is denk ik dat ikzelf het palingbiljarten heb gewonnen, 
iedereen zal dat inmiddels weten want ik heb dat overal al rond verteld. 
Meer groot nieuws is er denk ik niet of het moet zijn dat de wintercomp 
weer is begonnen. Een stand is daarvan nog niet te vermelden om dat er 
nog meer enkele partijen zijn gespeeld. Bovenaan staat nu nog John 
Erkemeij met bijna 20 gem maar er is nog een groot verschil in aantal 
gespeelde partijen. Eerst maar eens een aantal weken wachten en als dat 
gem van John dan zo blijftis dat bijzonder knap. Ook nieuws is dat er weer 
een nieuw lid op de maandagbij is. De naam is Sam van Etten en hij heeft 
al 2 spelers een kopje kleiner gemaakt en hij zit nu op een gem van 11.44  
38/2. Dat belooft wat te worden. Het aantal te maken car is verandert 
omdat er tegenwoordig bij de voorwedstrijden ook minder car gemaakt 
moeten worden. Libre spelers Hfd klasse beginnen nu op150 car, was 180 
en Kaderspelers vanaf 3de klasse 125 car en dat was 150. Spelers die 
hoger spelen dan het gem wat daar bij hoort worden aangepast naar 
boven. 
 
Het team De Vries Juwelier 1 heeft er concurrentie bij gekregen van een 
2de team De Vries Juwelier 2 en we gaan aan de stand van de ranglijst 
uitmaken wie er volgend jaar 1 of 2 achter de naam kanzetten. De 1ste 
wedstrijd zit er inmiddels op en die hebben beide teams verloren met 8-0 
zodat de stand nog gelijk is, Op 3 oktober spelen we tegen elkaar en dan 
zal blijken wie de sterkste is. Zoals een ieder inmiddels zal weten is ons 
trouwe lid Wim Bijl ons ontvallen nadat er een ernstige ziekte bij hem 
ontdekt was. Na eerst nog op een goede hoop op stilstand van de ziekte te 
krijgen  via bestraling, was het al gauw over en uit voor Wim. Jammer maar 
het is niet anders. Na dit droeve nieuws ben ik aan het einde van mijn 
verhaal en kan ik eindelijk weer eens zeggen. 
 
Zo ik ben er weer doorheen ik heb het weer gehad dus tot de volgende 
keer maar weer.  
 
Bensink 
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  De week door (vervolg).. 
 
Dinsdagavond. 
 
16-08-2011: Zwarte dinsdag. 
Op de langste dag na een korte lappendagnacht waren op de clubavond  
36 leden aanwezig. Een enorme opkomst na zo’n dag, waarvan de nacht 
over ging in de dag voor sommigen.  
De formule op de dinsdag moet wel een zeer goede zijn, anders verwacht 
je toch niet zoveel mensen? Even kort een uitleg over die avond, omdat we 
niet van publiciteit houden; we zijn meer een clubje van en voor onszelf. 
 
Wij zijn trouw erg trouw aan onze clubavond. Alleen met een geldige reden 
is het toegestaan om weg te blijven. Twee voorbeelden van vanavond: 
Renze van der Berg is door een ziekenhuisopname niet aanwezig, een 
reden die er net mee door kan. Jan Pool belt ’s middags uit Parijs dat hij 
het niet haalt om op tijd aanwezig te zijn, een reden voor de strafcommissie 
om in spoedberaad bijeen te komen. 
 
Terwijl palingbiljarten jaren geleden door het bestuur is afgeschaft, houden 
wij die traditie in ere. Niet de winnaar gaat met een paar palingen naar 
huis, nee, we eten ze gezamenlijk op tijdens het avondje biljarten. Het is 
gezellig, feestelijk zelfs, lekker en de schoorsteen van Gerard rookt ook 
weer een beetje. Er wordt die avond geweldig gespeeld met een 
gemiddelde van zo’n 25 beurten per partij.  
Maar het is altijd druk is op de dinsdag. Dat ligt niet alleen aan het palinkje, 
maar vooral aan de twee wedstrijdleiders Peter Bouwhuis en Jan Pool (wat 
doen ze eigenlijk niet voor de club?) Ze hanteren een goede formule om de 
avonden vlot en probleemloos te laten verlopen. 
 
Maar nu terug naar 16/8, een week later dus. Het was “the day after”. 
Zesendertig leden aanwezig, of was het “min of meer” aanwezig? Ook 36 
partijen zijn er die avond gespeeld. Het ging natuurlijk nergens om, want 
het is zomeravondcompetitie. Hoewel de meningen over de vorige zin wel 
verdeeld zijn, want een groot aantal leden vindt winnen belangrijker dan 
meedoen. En dat is op zich een goede houding,  beter dan de Olympische 
zelfs, waar het gaat om het meedoen. 
 
Het aantal te maken punten is 30 keer het gemiddelde plus 5. Daarmee 
komen we niet in de knoei, want na twee librepartijen spelen we ook nog 
een bandstoot- of driebandpartijtje. Maar die wedstrijden laat ik nu even 
buiten beschouwing: Zesendertig librepartijen dus. 
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Wat is er nu gebeurd op 16/8: Van de 36 partijen waren er 14 binnen 30 
beurten uit, een gemiddelde van 28.9 beurten. Wat aan de hoge kant, dat 
spreekt voor zich, maar nog acceptabel. 
De andere 22 partijen leveren een gemiddelde van 38.31 beurten op per 
partij. En dat is fors boven het normale dinsdagavondpatroon.  Zelfs 5 
partijen van boven de 40 beurten zijn bij de wedstrijdleider ingeleverd en 
dat is verontrustend, want dat komt anders nooit voor. 
 
Op zoek naar de oorzaken heb ik de tegenstanders tegen het licht 
gehouden. Het percentage “afleggers” tegen dat van de “gevers” zou de 
reden kunnen zijn van bovenstaande getallen. Maar na zorgvuldige 
bestudering, waarin ook de zwaar tellende mening van de ervaren 
wedstrijdleiders is meegenomen, blijkt dat dat niet het geval is geweest. 
Soms speelden zelfs “gevers” tegen elkaar. 
Ad tegen Cor, Henk tegen Jan en Jan (de andere) tegen Ton, dat zijn 
normaal gesproken toch geweldige partijen, die in een beurtje of twintig-
eenentwintig gespeeld zijn? We hebben verder naar een oorzaak  gezocht 
in het materiaal. Daaraan is het falen van biljarters vaak te wijten, aldus de 
vaak gehoorde opmerking. Maar de verwarming van de tafels, lakens, 
banden, verlichting enz. alles was op het oog prima in orde. Zelfs Bensink 
is nog geraadpleegd, maar ook hij wist geen aanwijsbare oorzaak te 
vinden, terwijl hij het eens was met de stelling dat het materiaal bij goede 
biljarters vaak te wensen over laat. 
 
Als het collectieve falen niet aan een van deze factoren is te wijten dan 
moet het wel haast zo zijn dat ook biljarters beter biljarten na een normale 
nachtrust. Of anders gezegd: Na veel feesten is het slecht biljarten. Maar of 
dat ook op weegt tegen het grote plezier van een dagje “lappen” gevolgd 
door een lekker potje biljarten ……? 
 
Johan Sluiter 
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   De week door (vervolg).. 
 

Woensdagavond 
 
Er is een biljartclub met de naam B.I.O.S. staat voor biljarten is ook sport, 
dit wordt soms goed uitgebeeld door onze beste speler op de 
woensdagavond Kees Besseling, kader moy. 7 hij mag nog wel eens de 
grenzen opzoeken van wat technisch mogelijk is om een mooie bal te 
maken, hierdoor gleed hij met zijn laatste voet uit en lande hij bijna voluit 
op het biljart. 

 
 
 
Jan Pronk is met de motor naar 
Noorwegen geweest, zonder ballast 
Sjors Duijnmeijer kwam hij de bergen 
wel op. Hij gaat zijn rustige spel dit 
seizoen om te zetten in een top 5 plek. 
 
 
Jordi Beers heeft van mij een kilo 
chocolade gewonnen door een hoger 
gemiddelde te halen, we zullen een 
hogere inzet voor het nieuwe seizoen 
bepalen, want die wordt van mij. 
 
De zomercompetitie wordt gebruikt om 
dingen uit te proberen en we zijn wat 
minder geconcentreerd, hierdoor zien 
we gemiddelde ook zakken. 
 
De moyennes tot en met mei zijn bij enkele spelers hoger dan vorig 
seizoen maar bij de meeste lager. Toch mogen we bijna allemaal komend 
seizoen meer caramboles maken, omdat we partijen nu uitgerekend 
hebben op 25 beurten i.p.v. 22. Dus meer caramboles maken voor het 
zelfde geld. We hopen dat door een goede motivatie en misschien nog les 
van de Horna we komend jaar allemaal boven ons gemiddelde te gaan 
spelen en vooruitgaan. 
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Het zijn dus ook de spelers met de beste stijgingspercentages die vorig 
seizoen de nummers 1, 2 en 3 zijn geworden. 
 

 
 
Hij wordt iedere keer verhoogd maar blijft beter spelen (moy. 3,5) de nr. 1 
Raymond Bolt, Jan Beers is bij verstek veroordeeld tot de 2

e
 plaats omdat 

hij in Grunningen zat (moy. 3,5). De nr. 3 was 
Sjaak van der Sluis (moy. 6,5)  
 
 
 
Hennie is hard op weg naar haar elftal van 
kleinkinderen en zit sinds eind augustus op nr. 5 
met Levi. Hennie heeft ook een boeket bloemen 
ontvangen als blijk van waardering voor haar 
goede zorgen tijdens onze avond en ook voor 
haar man Jos voor het verzorgen van de biljarts. 
 
In de vergadering is besloten dat we in het 
nieuwe seizoen 2 partijen libre en 1 partij 
bandstoten gaan spelen, als afwisseling en om 
van te leren i.v.m. overhouden. 
 
Maarten de Jong was jarig en trakteerde op een rondje drinken met kaas 
en worst, lekker. 

 
In maart 2011 heeft Jan Beers meegedaan aan de 
voorronden voor persoonlijk kampioenschap 3 
banden 2

e
 klasse, net onder moy. 0,500 pas in het 

weekend van 17 en 18 september mocht hij de 
districtsfinale spelen in eigen huis tegen 7 andere 
spelers waarvan 3 van de Horna. Jan is 8 
september 50 geworden dit leek ook van invloed 
op zijn spel in de eerste 2 partijen kwam hij niet tot 
winst met een gemiddelde van 0,470. In de 
volgende 2 partijen liet hij zien dat wijsheid met de 
jaren komt met 1 winst en 1 remise partij tegen de 
tot dan toe onge-slagen Mischa Noordeloos. 
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Door deze 2 mooie 
partijen voerde Jan 
gelijk de ranglijst op 
moyenne aan met 
0,562, 5

e
 partij winst, 

6
e
 verloren en 0,526 

best goed maar te kort 
voor een 2

e
 plaats op 

moyenne. 
 
Hij weet de 7

e
 partij te 

winnen en zijn 
moyenne te verhogen 
naar 0,537 hierdoor 
wordt hij 5

e
, maar 2

e
 

op moyenne, dus mag hij door naar de gewestelijke finale 21, 22, 23 
oktober bij B.C.O. de Voscuyl 38 A  2341 BJ Oegstgeest 
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Nick Hof 

Districtsfinale driebanden kl 2e klasse 

Stand ronde 7 18-09-2011 

Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy 

1 
Micha 
Noordeloos 

7 11 173 320 0,540 7 0,735 98,857 99,429 

2 Lou Vlaar 7 10 166 342 0,485 4 0,625 94,857 96,711 

3 
Sjaak 
Bakker 

7 8 163 308 0,529 5 0,520 93,142 102,637 

4 
Nico 
Schipper 

7 8 148 345 0,428 5 0,833 84,571 86,419 

5 Jan Beers 7 7 164 305 0,537 4 0,833 93,714 108,298 

6 Co Morsink 7 6 164 351 0,467 7 0,714 93,714 95,483 

7 Fred Kok 7 4 132 297 0,444 4 0,609 75,428 88,227 

8 Co Krijnzen 7 2 153 314 0,487 5 0,925 87,428 89,279 
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   De week door.. (vervolg) 
 
Donderdagavond. 
 
Wat is er afgelopen tijd weer allemaal gebeurd op de donderdag? 
 
De leden van de donderdag hebben de gelegenheid gekregen om te 
stemmen: 
Voor een poule of het behouden van 2 poultjes voor libre. 
 
Bij een meerderheid van stemmen van meer dan 2/3 zouden we overgaan 
naar 1 poule in de wintercompetitie. 
 
Op een enkeling na was bijna iedereen voor 1 poule. 
 
Ik moet zeggen dat de partijen nu heel soepeltjes doorlopen. Het koppelen 
loopt ook lekker vlot door. (tenzij ik natuurlijk mijn tijd zit te verkletsen, dan 
moet er even gewacht worden) 
 
Wim Leonards had de taak op zich genomen om het kermisbiljart te 
regelen. Ik moet zeggen, wat ik zo van de zijlijn zag, zij die aanwezig waren 
hadden het goed naar hun zin. 
 
Wim had hapjes en 1 prijs per poultje geregeld en zelfs Ineke en ik werden 
in het zonnetje gezet. 
 
Jaap Nat die door lichamelijke klachten niet zelf kon mee spelen was toch 
gekomen en heeft gezellig zitten schrijven. 
 
Theo van Bemmel die een hele tijd in de lappen mand heeft gezeten is ook 
weer van de partij. 
 
Hij speelt nu met een extra handicap, omdat door de operatie aan zijn arm, 
zijn spieren een behoorlijke opdonder hebben gekregen. De motoriek van 
zijn hand laat nog te wensen over maar volgens de heren doktoren moet dit 
allemaal goed komen. 
 
De maximaal te spelen partijen, die meetellen in de periode, heb ik 
aangepast in het computerprogramma. Ik kreeg hier namelijk vragen over. 
Peter Bouwhuis heeft mij hier even mee geholpen. 
 



- 21 - 

 

 

De winterperiode is gestart. Over de stand kan ik niet veel zeggen. Deze is 
terug te zien op de Horna site. Dus ben je geïnteresseerd; even achter de 
computer duiken en inloggen. 
Ze worden ook altijd op het prikbord opgehangen. Alle partijen zijn aan het 
eind van de speelavond weer ingevoerd. 
 
Tot zover het donderdagavondnieuws 
 
Laura 

 
 

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) 
 
 

Vrijdagavond. 
 
Jeugd 
In ons vorige clubblad geen nieuws van de jeugdclub. Wel een stukje over 
het NK van ons jeugdteam. Dus toch noch maar even kort terug blikken op 
’t eind van vorig seizoen. Het hele seizoen waren de mannen Jong/ Dudink 
bepalend voor de stand. In de 3

e
 periode was dit, gelukkig, anders. Alissa, 

Daniël en Wiebe vonden het welletjes en sloten de 3
e
 periode in deze 

volgorde de stand af. Gebruikelijk is dan, dat we het seizoen afsluiten met 
een finaleronde tussen de winnaars van de 1

e
, 2

e
, 3

e
 periode en 1

e
 van de 

totaalstand. Helaas is dit er bij ingeschoten. 
 
De vakantie stond voor de deur. En door afwezigheid kregen we het 
ploegje finalisten, Jordy Jong, Quinn Dudink, Alissa Groot en Daniël 
Molenkamp niet meer bij elkaar. We gaan deze finale nu zo snel mogelijk 
spelen zodat er toch nog een jeugdkampioen van de Vrijdagavond Jeugd 
een jaar lang de wisselbokaal thuis heeft staan! 
 
Inmiddels zijn de clubavonden weer begonnen. De opkomst is nog niet 
helemaal top. Dit komt, denk ik, omdat we niet echt een “aanloopje” 
hebben gehad. De scholen waren maar nét begonnen en iedereen werd 
meteen maar weer verwacht. Dat lukte niet helemaal; een nieuw 
schooljaar, nieuwe roosters enz. enz. …..we moeten het ritme nog even 
vinden. 
 
Een aantal van onze spelers kregen daar weinig tijd voor. Chris, Nick en 
Leon krijgen de voorwedstrijden al weer voor de kiezen. De uitslagen zijn 
nog zo vers, dat ik deze even schuldig blijf. 
Nick en Leon???????? Deze namen zijn jullie nog niet eerder in dit stukje 
tegen gekomen. Even voorstellen dus. Deze twee mannen hebben de weg 
naar onze jeugd gevonden. Niet zo vreemd als je de achternamen 
weet……. DUDINK. Jawel, óók uit het rijke nageslacht van…….opa D.! 
 
Overgekomen van onze collega vereniging NHD uit Zwaag. 
We zijn blij met wéér twee nieuwe leden. 
Nick en Leon, van harte welkom en heel veel plezier toegewenst! 
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Voorts is de teamcompetitie voor B-teams gestart. Staan er nog diverse 
PK’s voor de deur. Vermeldenswaard is dat in de 3

e
 Klasse Jeugd er 

nationaal 17 spelers zich hebben ingeschreven, waarvan maar liefst 5 van 
BV Horna afkomstig! 
Dit betekent zeker geen garantie voor succes! Maar maakt de kansen voor 
ons cluppie wel groter. 
 
Enfin, de kop is er af. We laten ons verrassen wat dit biljartjaar ons gaat 
brengen! 
 
Gerie, Jan & Anjo 
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    Uitje.. 
 
 
Op een regenachtige zaterdag verzamelden we ons op het stationnetje van 
de stoomtram Henny Ineke Truus Gerie en mijn persoontje. we gingen met 
de stoomtram naar Medemblik. onderweg kwam de regen met bakken uit 
de hemel! We vreesden al voor de barbecue die we 's avonds  gepland 
hadden.maar in medemblik was het gelukkig droog en konden we op een 
terrasje ons te goed doen aan koffie en gebak. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Na drie kwartier gingen we op de boot naar Enkhuizen, waar we heerlijk op 
het bovendek konden zitten. De boot stopte eerst bij het 
Zuiderzeemuseum, gingen we daar wel of niet heen? De keuze was snel 
gemaakt, de meerderheid koos er voor om op het terras te gaan zitten. een 
lekker wijntje en een broodje vis, en daarna nog meer wijntjes! Toen nog 
even winkelen in het stadje. want we hadden nog geen whisky en slagroom 
voor de Irisch Koffie die we plotsklaps 's avonds wilden drinken!. Gerie en 
Ineke gingen de supermarkt in en de rest ging naar de drankhandel. wij 
wachten en wachten op Gerie en Ineke die maar niet kwamen. Achteraf 
waren ze al op weg naar het station. wij rennen anders zouden we de trein 
missen. er moesten ook nog kaartjes gekocht worden! dat wou allemaal 
niet echt lukken met de automaat. en de trein stond op het punt van 
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vertrekken. oorzaak: drank??? we stommelden de trein in maar kwamen er 
achter dat we één kaartje te kort hadden gekocht. dan moest één van ons 
maar even verstoppen op het toilet als de conducteur zou komen. Gelukkig 
was dit niet nodig, geen controle gezien hahahaha. 
 
Weer aangekomen in Hoorn gingen we met z'n allen naar mijn chalet op de 
camping en barbecueën in de tuin. de mannen waren er ook bijgekomen 
en Geert en Annie en Irma en Willem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Halverwege de avond moest iedereen van partner wisselen want Irma had 
een leuke quiz in elkaar gezet. we moesten vragen beantwoorden wat 
leidde tot grote hilariteit. uiteindelijk werden Geer en partner eerste en Nico 
en ik werden laatste en we hadden nog gesjoemeld ook (hieruit blijkt dat de 
quiz van een heel hoog niveau was). Hennie kreeg het koud dus werden er 
wanten en een sjaal voor haar gehaald. De elektrische Heather brandde al 
een paar uur, maar we hebben het toch tot twee uur 's nachts 
volgehouden. De laatsten gingen met een taxi weg, want iemand kon echt 
niet meer op de fiets naar huis. Alhoewel deze zelfde persoon drie weken 
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terug toch onder nuchtere omstandigheden is gevallen met de fiets (mede 
door oorzaak van een kat).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebroken sleutelbeen!!! bij mij op de camping stikt het van de konijnen 
gelukkig maar dat hij een taxi nam anders had er nu geen konijn meer 
geleefd. het was een verschrikkelijke leuke dag en avond en voor herhaling 
vatbaar. Als we tenminste weer genoeg geld in de fooienpot hebben 
volgend jaar. dus we zoeken nog sponsoren. we houden ons beleefd 
aanbevolen. 
 
De meiden en Geert van de Horna 
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   TopTeam  1ste Divisie (ook deels Horna).. 
 
Biljarten in een team. Als ik 'biljartloze' vrienden vertel dat er ook in 
teamverband gespeeld kan worden is de eerste, natuurlijke voorstelling 
meestal dat de één een stoot doet en vervolgens de ander een stoot, enz.. 
Ik probeer dan uit te leggen dat het individuele partijen zijn en de behaalde 
wedstrijdpunten bij elkaar opgeteld de uitslag vormt, en dan toch nog blijft 
het lastig als je het spel niet kent. Zeker als je bij de handicaps uitkomt lijkt 
het 'van buitenaf' onbegrijpelijk dat speler A 100 caramboles (moeilijk 
woord) en speler B 300 punten nodig heeft om te winnen. 
 
Iets overzichtelijker is het dan om de principes van een topteam te 
verklaren. Iedereen dient een gelijk aantal caramboles te verwezenlijken en 
er worden per dag 3 spelers opgesteld van het ene, en 3 van het andere 
team waaronder drie disciplines worden verdeeld: Bandstoten, Libre en 
47.2 Ankerkader. U bent gerechtigd deel te nemen in deze competitie als u 
in minimaal één spelsoort (op driebanden na) de persoonlijke voor-
wedstrijden op de grote matchtafel mag spelen, alwaar ook deze 
wedstrijden op gespeeld worden. 
 
Welnu, na deze korte introductie wil ik u kennis laten maken met een team 
dat vorig seizoen begonnen is in deze topteamcompetitie, te weten - 
Osdorp V-Catering.nl - en deze zeer dicht heeft gezeten bij het ultieme doel 
binnen de 1ste divisie: promotie naar de ere-divisie. Slechts op enkele 
punten van de uiteindelijke nummer 1 zijn wij gestrand, en dat in ons eerste 
jaar! Hoewel wij als thuisbasis Biljartcentrum Osdorp kennen, is de Horna 
vertegenwoordigt met twee spelers: Wouter Heida -voor het libre of 
bandstoten, en Germ bot die zich vooral bezig houdt met het 47.2 
ankerkader. Verder bestaat het team uit Vincent Veldt (Beverwijk) hij speelt 
meestal libre, Jeroen Beentjes (Hoorn) gaat voor het kader en de 
teamcaptain en tevens sponsor, George Kenter (Hillegom) is onze meester 
van het bandstoten. 
 
Per gespeelde wedstrijd brengen wij verslag uit, hopende u van de Horna 
en wellicht daarbuiten deelgenoot te maken van een hier nog niet zo 
bekende competitie. Bij het eerste treffen in Vlaardingen heb ik (GB) de 
schone taak op mij genomen het wedstrijdverloop te verslaan.... 
 
MCR Metaalconservering  Vs.  Osdorp-V-Catering.nl 
Zodra de zon weer schijnt zit je binnen, zo lijkt het. Zodra de temperatuur 
buiten toeneemt dien je de aandacht te beperken tot 4 vierkante meter 
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groen veld; picknick in het park hoor ik u zeggen? Neen, binnen zitten met 
de rolluiken dicht, het daglicht is niet te verdragen! 
Aldus een kleine profiel- en meteorologische schets van deze zaterdag de 
10e september in Vlaardingen, alwaar een illuster trio de eerste punten van 
het seizoen trachtte te claimen. 
 
Eerste opponent in deze verse topteamcompetitie draagt de naam 'MCR 
Metaalconservering'. Het roest niet, zullen we maar zeggen. Met een 
overvloed aan jongelingen mag ik ook hopen van niet en  de verwachtingen 
van talent aan deze zijde waren enigszins hoog te noemen. Daarentegen 
brachten wij van Osdorp V-catering de reeds (nog niet uit)ontwikkelde 
talenten plus een decenium p.p. meer aan ervaring mee naar het 
strijdtoneel.  
 
Vicious Vincent Veldt (VVV voor al uw tourist information) opende in het 
alom geliefde libre tegen Bondt, Andy de Bondt -die er al evenveel zin in 
had. Andy was klaarblijkelijk liever in een driebandencompetitie gestart en 
wij gunden hem van harte dat hij dit ook had gedaan... met demotiverend 
spel en dito houding werd de eerder genoemde oppervlakte ten volle benut 
en de beurten liepen in rap tempo op. Vincent weerde zich kranig en kwam 
nog tot 213 van de 250 caramboles. Na 26 beurten was de rek er dan toch 
echt uit en kon meneer de Bondt trots en tevreden zijn 3 soorten 
kreupelhout uit elkaar schroeven. 
 
Op het andere rechthoek liet The Germinator (Himself) het een beetje 
liggen in het 47.2 kader, maar zonder tegenstand kon het wat lijden. Na 7 
beurten waren er nog 8 caramboles van de 175 nodig om Demi Pattiruhu 
uit ditzelfde lijden te verlossen. Gedemineraliseerd werd het een wat 
zoutloos optreden van iemand wier naam niet zelden prijkt in verscheidene 
uitslagen van jeugdige toernooien en kampioenschappen en mijn 
verwachting was dan ook begaafd spel te zien voltrekken. Ik draai er nu 
natuurlijk iets om heen en eerlijk is eerlijk.. het kostte Germ nog 5 beurten 
om de laatste acht puntjes bijeen te prikken. 12 beurten met een serie van 
62, matig, maar voldoende voor de winst.  
Wouter 'Wonderlijke' Heida werd naar voren geschoven om Ricardo Goud 
te delven. Hij kende al enige ervaring met zijn keu als pikhouweel in de 
Peruaanse Yanacocha, in tegenstelling tot Ricardo, die de Heida alleen 
had meegemaakt van horen zeggen en schimmige foto's uit zijn 
woudlopersencyclopedie. 
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Doch onbevreesd en zeer op zijn hoede schoot Ricardo dit bandstootduel 
uit de startblokken met een serie van 38 aldoende de helft van zijn missie 
al voltooid te hebben. Wouter liet zich niet kennen en vocht als een leeuw, 
maar deze opgave was een brug te ver en een rivier te breed, 21 beurten 
gaven hem 44 caramboles waar op 75 punten de eindstreep ligt. 
4 - 2 achter na ronde 1. 
 
Germ was tijdens dit laatste geweld bezig aan zijn 2e match tegen 
Pattiruhu. De rust en kunde leek nu voor beide spelers volledig verdwenen 
en je kunt rustig spreken van een tergende aangelegenheid dat maar liefst 
21 beurten nodig had alvorens het leed verwerkt kon gaan worden. 
Desalnietemin was het Germ die wederom zegevierde en zo met 0 - 2 de 
basis had gelegd.  
 
Enigzins gespannen keek hij toe wanneer Vincent, ditmaal Ricardo ging 
bevechten voor de libretitel. Zijn tegenstander had indruk gemaakt over 
band en deze was ogenschijnlijk zelf ook nog flabbergasted; in de 5e beurt 
stond het 46 - 19 in het voordeel van de V-cateraar (de betekenis van  V 
lijkt mij duidelijk) en 5 beurten zouden het blijven.. met een 'zware' serie 
inclusief schier onmogelijk opgaves van 204 maakte Vincent een einde aan 
's mans illusies en verzilverde de tweede ronde glansrijk! Het was ditmaal 
niet al Goud dat er blonk op het Veldt! 
 
De bekroning liet niet lang op zich wachten.. na tot aan 67 caramboles 
achter te hebben gestaan wist Wouter op gelijke hoogte met Andy te 
komen in het bandstoten middels onder andere een prachtige serie van 19. 
Er op en erover moet hij gedacht hebben; waar Andy zich wederom van 
zijn minder sportieve kant liet zien door über-negatief te spelen, inspireerde 
dit Wouter tot gedegen spel en vastberadenheid, waardoor na hij 19 
beurten zegevierde en Osdorp V-catering de 0 - 6 overwinning bezorgde.       
4 - 2 verlies  en 0 - 6 winst, de balans is positief! 
 
Gegroet en tot een volgende keer! 
 
Germ Bot 
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.    Biljarten Toen..  
 
 
Een paar uitgaven terug zag ik dat er e op de laatste pagina een rubriek 
gestart is met als titel "Biljarten Toen". Daar heb ik misschien wel wat voor: 
In 1986 werd in Alkmaar een poule 38/2 eerste klasse afgewerkt met 4 
deelnemers: 

• Jaap Bleeker 

• Siem Velthoven 

• Robert de Wit 

• Herman Foeken  
We speelden twee keer tegen elkaar, dus in totaal 6 partijen. Herman 
Foeken degradeerde terwijl alle overige spelers voor de eerste keer 
promoveerden naar het 57/2 en 1e kl. Libre Groot. Interessant omdat Siem 
en vooral Jaap Bleeker goede bekenden van de Horna waren. 
 

 
 
Bijgaand een uittreksel van de uitslagen welke geplaatst werden in het 
Bondsblad "Biljart" in 1986. 
 
Rob de Wit 
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     Herinneringen uit een werkzaam leven 9.. 
 
 
Zweedse impressies 3 -  Stockholm 
 
Stockholm is een schitterende stad. Vooral in het late voorjaar. De lucht is 
puur en blauw, de straten schoon, de vrouwen mooi, blond en reeds 
behoorlijk bruin. Men ontwaakt uit een lange winterslaap en je ziet de 
blijheid over de aanstaande zomer.  
Ik kende Zweden van uit mijn jeugd. De laatste twee jaar van de 
middelbare school werkte ik gedurende de zomervakanties in een hotel in 
de omgeving van Götenborg en verdiende pakken met geld althans naar 
onze toenmalige maatstaven. De Zweedse economie stond op een veel 
hoger peil, mede dankzij hun neutraliteit tijdens de tweede wereldoorlog. 
De samenleving was modern ingericht en ik verbaasde mij regelmatig over 
technische hoogstandjes waar wij in de verste verte geen weet van 
hadden. Ook ging de bevolking anders gekleed en was er sprake van een 
eigen modebeeld. 
 
Ik was veel onderweg maar Stockholm bleef altijd mijn favoriete stad. Hier 
speelden zich ook de  verhalen af van Sjöwall en Wahlö, de schrijvers van 
de bekende detective series die later ook voor de TV bewerkt werden. Ik 
had de meesten gelezen en daardoor ook reeds een goed beeld van 
Zweden en van Stockholm in het bijzonder.  
Je kon ook moeilijk om Stockholm heen. Je kwam altijd aan op Arlanda en 
vloog dan meestal de volgende dag door naar de verschillende 
binnenlandse bestemmingen. 
Indien er op ons vakgebied symposia e/o congressen werden gehouden 
was dat ook vaak in Stockholm.  Je verbleef  dan in The Grand Hotel 
omdat iedereen die iets met  cellulose en of papier te maken had, daar ook 
woonde. Aan de bar of in het restaurant ontmoette je altijd wel iemand uit 
de business hetgeen soms weer tot interessante ontwikkelingen leidde. 
De bar van dit hotel is wereldberoemd. Met name wegens het vrouwelijk 
schoon dat gedoseerd aanwezig is. Niks vulgair, in tegendeel. Escort 
dames met klasse! Niet opdringerig en in alle talen thuis. Daar hing echter 
wel een prijskaartje aan. 
 
Een directeur/eigenaar van een grote papierfabriek op de Veluwe die ‘s 
zondags in het zwart gekleed ging en trouw zijn plicht als diaken in de kerk 
vervulde, ging altijd één week per jaar naar Stockholm en woonde dan 
steevast in The Grand.  Hij liet al zijn leveranciers naar dit hotel opdraven 
om aldaar de jaarcontracten af te sluiten. Hij werd dan door de heren 
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leveranciers in alle opzichten vrij gehouden…….De vroomheid was dan 
even ver te zoeken. 
 
Op zo’n heerlijke zwoele voorjaarsavond liep ik naar een aanbevolen 
restaurant in de binnenstad.  Ik had een leuk tafeltje in een 
amfitheaterachtige omgeving. In het midden de niet weg te denken 
parketvloer want al dit soort gelegenheden veranderen in de loop van de 
avond ongemerkt van restaurant in dancing. De Zweden dansen wat af!  
 
Het land zelf was nog niet zo lang bevrijd van de drooglegging met als 
gevolg torenhoge prijzen voor alles wat met alcohol te maken had. Dat ik 
bij de koffie ter afsluiting van de maaltijd een Napoleon bestelde was dus 
niet bepaald alledaags. Toen ik gewaar werd dat schuin voor mij op het 
lager gelegen plateau twee heren een zelfde soort glas hieven heb ik uit de 
verte met hen geproost. Ik werd daarop bij hen aan tafel genodigd. Zij 
hadden zelf een fles Rémy Martin XO staan. Wat ik dronk? Oh, Napoleon. 
Prima ik zal een glas voor U bestellen? Dit vond ik licht overdreven en zei 
dat ik een Rémy Martin ook wel kon waarderen. Uiteindelijk zijn ze 
gezwicht en werd ik uit hun fles bediend. Intussen had zich een combo 
geïnstalleerd en begonnen de eerste dansparen de vloer te bevolken.  
 
Het in het Engels gevoerde gesprek was levendig, ging over koetjes en 
kalfjes en bij het derde glas begon zich een zekere verbondenheid van ons 
meester te maken. Het leek het juiste moment ons voor te stellen. ‘Mr. 
Lennart Johanson from Sweden, Mr. Jean Rémy Martin from France’. Ik 
begreep dit niet goed en zei dat we dat in ons glas hadden. Toen drong het 
pas door dat ik tegenover de producent zat van  één van de mooiste en 
tevens beroemdste kwaliteiten uit de streek Cognac. Ik was werkelijk 
perplex. Hij was met zijn Zweedse agent op stap om gedurende een aantal 
dagen hun relaties te bezoeken.  De fles Rémy Martin werd soldaat 
gemaakt en het is daarna nog een bijzonder vrolijke avond geworden.  
 
Zijn kaartje koester ik nog steeds en vooral die overheerlijke cognac! 
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    Het Horna instructeurscorps.. 
 
 
Tijdens de ledenvergadering werd het duidelijk dat er bij BV. Horna het 
idee leefde om een cursus op te zetten om onze medebiljarters op te leiden 
tot Horna biljartinstructeurs. Door de financiering van de gemeente Hoorn 
kon biljartinstructeur Frans van Hoey worden gestrikt om onze 
verenigingsgenoten wegwijs te maken in het basisinstructeursschap. 
 
De deelnemers aan 
deze cursus zijn: 
Rinse Asma, Jan 
Beers, Rob Boon, 
Kevin De Decker, 
Jaap Groot, Peter 
Ossebaar, Willem 
Possel en Arie 
Rotteveel.  
 
Tezamen begonnen 
zij deze zomer met 
de instructeurs-
cursus. De lessen 
zijn ontwikkeld door 
Frans van Hoey zelf 
en zijn speciaal 
aangepast aan de 
wensen van BV Horna. 
 
 
 
De eerste lessen liepen de cursisten nog wat schuchter aan 
tafel hun ideeën en meningen aan elkaar te verkondigen, 
echter na les vier zijn ze al een stuk zelfverzekerder aan tafel. 
De instructeurscursus vind plaats op zaterdag van 11:00 tot 
17:00 uur en in die tijd wordt er aandacht besteed aan theorie en praktijk. 
   
 
Bij de eerstvolgende les zullen de instructeurs op ‘echte’ leerlingen oefenen 
waarna ze de opgebouwde kennis dan ook meer in de praktijk kunnen 
rengen. Na deze les zullen ze dan ook beginnen om onze Horna jeugd  
 

Frans van Hoeij 
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meer biljartonderwijs te geven. Wanneer dit goed en soepel verloopt, willen 
we de lessen natuurlijk zo snel mogelijk naar de senioren doortrekken. 
 
We hopen dat deze ambitie rond de jaarwisseling verwezenlijkt kan 
worden! Houd het clubblad dus goed in de gaten over de vorderingen van 
het ‘Horna instructeurscorps’ en de aankomende lessen! 
 
 Kevin De Decker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 35 - 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



- 36 - 

 

 

 

   Parkeren... 
 
 
Misschien trap ik hier een open deur in voor sommigen, anderen hebben 
wellicht wat aan datgene wat ik hier neerpen: 
 
Als ik mijn auto parkeer op het parkeerterrein Westerdijk, dan tref ik daar 
vaak mensen aan die niet over gepast geld voor de parkeermeters aldaar 
beschikken. Zij proberen dan met lotgenoten papiergeld te wisselen of 
gooien het (te weinig beschikbare) geld in de meter om vervolgens bij de 
Horna dames geld te halen zodat ze dan nog eens de wandeling naar de 
meter moeten maken. 
 
Dit probleem is vrij gemakkelijk op te lossen mits u een bankpas met een 
chip bezit. Ik denk dat dit voor velen van ons geldt. U kunt nl. de bankpas in 
de parkeermeter schuiven, de gewenste tijdperiode bepalen, vervolgens de 
pincode intoetsen en het benodigde geld wordt van uw bank/girorekening 
afgeschreven. 
 
Vroeger bestond er zoiets als een chipper maar dat is verleden tijd. Uw 
bankpas met chip biedt nu dezelfde mogelijkheden. 
 
Waarom zou u een bekeuring riskeren als het op bovenomschreven manier 
op te lossen is. 
 
Jan de Vries 
 

 


