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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(Dagelijks Bestuur) Kantinevoorraad Bankrelatie: 
Klein onderhoud:  Postbanknummer contributie: 2936131 
Nico Schipper  0229 238198 t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Poldermolen 55  1622 KS Hoorn Postbanknummer overige zaken: 1259513 
Email: voorzitter@horna.nl  t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn  
    
Secretaris(DB):   Ledenadministratie en contributie: 

J.Smit   Tel. 06 1402 6872 R. Asma   Tel. 06 51224750 

Munnikenweg 12 1621 HM Hoorn Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen 
Email: secretariaat@horna.nl  Email: ledenadministratie@horna.nl   

    
Penningmeester:  Gebouwbeheer en kantine: 
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 R.Bakker  Tel. 06 18928818 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn Windmolen 38  1622 LB Hoorn 
Email: penningmeester@horna.nl  R. Reinderman  Tel. 0229 218538  
    Grote Oost 52  1621 BX Hoorn  
Kantinedames (vice voorzitter en DB):   
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 Wedstrijdsecretariaat p.k. / teamwedstrijden: 
West 29  1621 AT Hoorn T. de  Weerd  Tel. 0229 561650  
Email: sponsoring@horna.nl  Email: wedstrijdleider@horna.nl 
     
Groot Onderhoud/ Sponsoring  Jeugdzaken: 
Daan Fons (Bestuur) 0229 505782 J. Beers  Tel.: 0229 245080  
Schuiteskade 3  1621 DE Hoorn Botter 103  1625 DH Hoorn 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  Email: jeugdzaken@horna.nl 
    
Toernooicommissie:  Arbitragecommissie: 
Rob Boon(Bestuur) 0228 322310 Nico Pool   Tel. 0229 215506  
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn  

Email: toernooien@horna.nl   
   Technische commissie: 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:  A.Ensink  0228 512499 
R.Bakker  Hoorn  0229 268040 De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
 R.Boon  Enkhuizen  0228 322310  
J. Pool                Hoorn 0229 850371 Voorzitters van de clubavonden: 
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
I. Huisman          Hoorn 0229 230866 Dinsdag: Henk Brekelmans 06 44426024 
    Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650 Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
W. Possel Hoorn 06 41451526 Dinsd/Dond-mid Rob van Zelst 06 57029534 
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499  Frans Ooteman 0229 230138  
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Wedstrijdleidersclubdagen:  
   Maandag  B.Ensink  0228 512499 
   Dinsdag  Jan Pool  06 46170760 
Redactie “Horna Nieuws”   Peter Bouwhuis 0229 213304 
P.Gijben   Woensdag vacature  
E-mail: clubblad@horna.nl  Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
   Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
Website:   www.horna.nl Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
Germ Bot:             germ0305@yahoo.com Middagen Frans Ooteman 0229 230138 
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Afscheidsbrief Horna (Kees Besseling)

 

Afscheidsbrief Horna (aangepast) 
voorgelezen tijdens het Vika Tournooi op Zondag 1 Febr.

  
Een terugblik van een trots ere-lid, 
  
Op 1 augustus 1972 ben ik begonnen bij biljartvereniging Horna.
Van die 42 jaar lidmaatschap heb ik 14 jaar lang de trotse voorzitter 
mogen zijn van deze vereniging. 
En wat voor een vereniging! 
Ere-voorzitter Cor Karels omschreef het destijds heel treffend: 'rijk 
en arm, getalenteerd voor biljarten of niet, iedereen moet zich thuis 
voelen bij de Horna'. 
En dat is waar het feitelijk om gaat. 
 
De Horna moet een ontmoetingsplaats zijn voor mensen van alle 
leeftijden, allerlei pluimage en met verschillende achtergrond, maar 
met 1 gezamenlijke hobby, namelijk biljarten. 
Hoewel ik meerdere bestuursfuncties heb mogen bekleden, heb ik 
mijn periode bij de Horna toch als zeer bijzonder ervaren.
Noem het maar een 'Horna-gevoel' dat mij bekroop, wanneer ik ons 
prachtige clubgebouw binnenstapte of er zelfs maar aan dacht.
Maar wat is dat dan, dat 'Horna-gevoel', zult u zich afvragen?
Misschien dat ik u dat met enkele voorbeelden kan uitleggen.
  
De onvoorwaardelijke inzet van al die vrijwilligers bij de verbouwing 
eind jaren 80, begin jaren 90, met als bekroning de opening van de 
nieuwe bovenzaal in 1990 door Nelis Blouw en Johan Bot.
Dat is het Horna-gevoel. 
Het mogen samenwerken met ome Cor Karels, die voor zijn vele 
werk voor de Horna uiteindelijk terecht geridderd is. 
Dat is het Horna-gevoel. 
 
De inzet van al die onmisbare mede-bestuurders waar ik jarenlang 
plezierig en respectvol mee samengewerkt heb en aan wie ik mijn 
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau te danken heb, 
waar velen van u ook bij aanwezig waren. 

 

het Vika Tournooi op Zondag 1 Febr. 2015 
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Dat is ook het Horna-gevoel. 
 
De verzelfstandiging van de vereniging tijdens de jaarvergadering in 
1989, waarbij de leden zich uiteindelijk, na een zeer moeilijke 
stemronde, achter het bestuur schaarden. 
Dat is het Horna-gevoel. 
 
De dankbaarheid na mijn 1e bestuursperiode in 1997, met als 
tastbaar resultaat de schenking van een elektrische garagedeur 
waar ik en Corrie al die jaren van hebben genoten. 
  
De organisatie van het jaarlijkse Vika-toernooi, waarvan de naam 2 
grootheden uit de Horna historie herdacht: Klaas Vis en Cor Karels. 
Dat is het Horna-gevoel. 
De bijzondere band met Coby Ambul-Vis, dochter van mede-
oprichter Klaas Vis en later met de dochter van Coby, Helma. 
Ja, ook dat is het Horna gevoel. 
Het medeleven van iedereen in zeer moeilijke periodes als het 
overlijden van onze Siem en Renee. 
Dat is zeker het Horna-gevoel. 
 
Het introduceren van tel- en schrijfteams, het aanstellen van 
voorzitters per clubavond, het enthousiasme van de kantinedames, 
de open ontvangst van mijn Corrie en alle andere aanhang, die zich 
altijd thuis hebben gevoeld en zullen voelen bij de Horna. 
Dat is allemaal het Horna-gevoel. 
  
Kortom: het Horna-gevoel is niet te omschrijven en kun je alleen 
maar ondergaan. 
Noem het maar iets als 'saamhorigheid', waar ik heb geprobeerd 
mijn steentje toe bij te dragen en waarvan ik enorm dankbaar ben 
dat ik dat 42 jaar heb mogen meebeleven. 
Met vele Horna-mensen zijn dan ook vriendschappen voor het leven 
gesloten. 
  
Middels deze brief wil ik jullie oprecht bedanken voor het jarenlange 
in mij gestelde vertrouwen en het getoonde medeleven aan mij en 
Corrie tijdens mijn ziekbed. 
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Ik ben er van overtuigd dat de Horna met het huidige bestuur een 
gezonde en solide basis heeft voor een gouden toekomst als 
grootse en wellicht 'grootste' biljartvereniging van Nederland.
  

Groet Kees Besseling 
 
 
 
 

Kees Besseling (1937-2014), Een bijzonder mens!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groot of klein, arm of rijk, jong of oud, Kees had belangstelling voor 
de mensen, beter gezegd  nog “kon je het gevoel geven dat je er toe 
deed”.  Altijd belangstelling voor hoe het thuis met je ging, “hoe is 
het met het meissie thuis ? “, een gevleugelde vraag van Kees.
Thuis was belangrijk, zeer belangrijk voor Kees, als het daar goed 
was kon  je de hele wereld aan.   
“Ik ga na maar mijn meisje toe” zei ik vaak als ik naar huis wilde, nu 
beseffende dat ik deze uitspraak geleend had van Kees, die als het 
tijd was ook altijd naar “zijn meissie Corrie” ging.  
Het ging niet altijd goed thuis met Corrie en Kees, het verlies van 
hun zoon en kleinkind heeft ontzettend veel pijn gedaan maar 
elkaar en de hechte familie waren ze er toch weer bovenop 
gekomen. 
 
Bij de indrukwekkende Avondwake in een bomvolle kerkzaal in 
Wognum veel jonge mensen, vaak tot tranen toe geroerd.

ERELID 
BILJARTVERENIGING 

HORNA 
VOORZITER 

BILJARTVERENING 
HORNA 

1986-1997 en 2004-2006 
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Ik zag ook onze Nederlandse en Europese jeugdkampioenen van de 
Horna, “wat kunnen die jongens toch biljarten, dan zijn wij maar 
prutsers”, ik hoor het Kees zo zeggen. 
Maar ook bij ons Jaap Bleeker jeugdtoernooi kwam Kees altijd even 
langs, genietend van al die kleine biljartertjes die soms voor het 
eerst een wedstrijdje speelden en een stooffie nodig hadden om bij 
de bal te kunnen. 
 
“Zag je hem” hoorden we Kees op de maandagavond vaak door de 
zaal roepen als zijn  bal op een haartje na mis ging, nee Kees we 
zagen hem niet en Kees ging dan toch maar wat verongelijkt zitten 
er toch nog half van overtuigd dat ie raak was. Het glas was altijd 
halfvol bij Kees, niet half leeg, Kees was een optimist ! 
Keessie, Keessie, Keessie hoorden we Kees roepen als ie weer 
eens een bal miste, met het ouder wordt werd het biljarten minder, 
Kees kon dat accepteren en ging lekker op de woensdagavond 
spelen waar hij weer tot de betere biljarters behoorde. 
 
Kees kon slecht tegen zijn verlies, wou altijd winnen, wij wisten dat 
van het biljarten maar bij het afscheid bleek dat ook voor andere 
spelletjes en sporten op te gaan.  
De grote  wedstrijd, leven of dood verloor Kees kansloos in een paar 
weken tijd en dit verlies droeg hij als een man. 
“’t is beurt met Keessie” zei hij tegen onze Truus van de 
maandagavond die hem op een dinsdagochtend in het ziekenhuis 
bezocht nadat hij het slechte nieuws te horen had gekregen en ze 
rookten samen nog even een shaggie ….! 
 
Kees was recht voor zijn raap, zei vaak wat hem op het hart lag en 
vaak met de karakteristieke Westfriese humor. “Wat ik niet begrijp 
hoe zo’n lilleke kerels als jij zo’n mooi moidje kan hebben” hoor ik 
hem nog zeggen tegen een verbouwereerd Horna-lid die zijn vrouw 
voor het eerst meenam naar het VIKA-toernooi. 
 
Het VIKA-toernooi, het Vis/Karels toernooi, ons jaarlijkse 
clubkampioenschap, Kees zorgde ervoor dat wat deze twee mannen 
en oud-voorzitters voor onze vereniging hebben betekend duidelijk 
in de schijnwerpers gebracht werd bij de prijsuitreiking (de laatste 
jaren nam Kees ook altijd een prachtige orchidee mee voor de 
finalisten). 
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We mogen nooit vergeten hoe belangrijk deze mannen voor onze 
vereniging waren, wat mij betreft komt Kees ook in dat rijtje te staan. 
 
Het gaat slecht met onze oud-voorzitter zei ik tegen mijn oudste 
broer. Dat was toch die man die er bij was toen jij Nederlands 
kampioen werd ? (1993, Hapert, Noord-Brabant). 
Inderdaad, hij wist het nog precies, mijn eerste deelname aan een 
NK en  ik werd meteen Nederlands kampioen, Kees reed op zondag 
even naar Brabant, deed als voorzitter van de Horna bij de huldiging 
in onvervalst Westfries  een mooi woordje (de Brabanders zullen 
niet alles verstaan hebben) en zorgde ervoor dat onze (destijds wild 
puberende dochter) mij de gouden medaille omhing ! 
 
Niet dat het erg  is dat jullie het vergeten zijn, ik weet dat jullie het 
druk hebben maar ik was vorig jaar 40 lid van de Horna, zei Kees 
zachtjes toen we even aan de tafel bij de bar van de Horna zaten. 
……dacht ik, hoe is dit nu weer mogelijk !.  Gelukkig hebben we april 
vorig jaar Kees (met Corry) in het zonnetje kunnen zetten bij de  
jaarvergadering van de Horna, samen met de 50-jarige jubilea van 
oudgedienden Wim Ooteman en Leo Karels. 
Hemelse klanken klinken door de parochiekerk van de H. 
Hiëronymuskerk in de Wognum  bij het door zijn kleindochter met 
een engelenstem gezongen “Zijn Weg Gaan” (Go Like Elijah) , 
begeleidt door een fantastisch familiekoor.  
Als de laatste klanken verstillen is het even muisstil in de tot de nok 
toe gevulde kerkzaal , dan komt er eerst een schuchter maar dan 
ovationeel applaus ! 
“Wat kunnen ze toch prachtig zingen” denk  ik een enthousiaste 
Kees stiekem te horen zeggen als een van zijn laatste wensen in 
vervulling is gegaan. 
 
Wat een (bijzondere) man ! 
We mochten Kees niet teveel ophemelen, zei zijn zoon tijdens de 
uitvaart. 
Mooi woord “ophemelen”, zeker voor Kees, de man niet met een 
rotsvast geloof richting de hemel is gegaan. 
Natuurlijk was niet alles goed aan Kees, hij kon eigenwijs en koppig 
zijn en dit kon soms hoog oplopen maar wie veel doet loopt ook een 
veel grotere kans dat hij iets fout doet. 
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Ik zal hem  missen, maar meer nog gaat onze Horna  deze tot het 
laatst toe bij zijn cluppie betrokken man vreselijk  missen maar 
bovenal , wat zullen Corrie, zijn kinderen en kleinkinderen deze 
“BIJZONDERE MAN” gaan missen. 
 
 

Rob Boon 
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Van de Redactie.. 

 

Traditiegetrouw staat het nummer van April in het teken van de 
algemene jaarvergadering. Op zich lijkt dat een standaard gebeuren, 
maar voordat een dergelijke oplage tot stand komt moet 
werk verzet worden. 
Er wordt reeds vanaf het ‘nieuwe seizoen’ werk verzet om te komen 
tot het jaarwerk. De commissies maken hun verslagen en de 
bestuursleden verzamelen documenten welke vooraf, in de 
bestuursvergaderingen, passeren. De algemene jaarvergadering 
moet perslot ook goed worden voorbereid. 
Als het bij de redactie wordt aangeleverd is het bestuur er klaar 
mee. Op de dag van de algemene jaarvergadering heeft u, als lid 
van Horna, de stukken reeds kunnen inzien en eventuele vragen 
voor bestuur of commissies kunnen bedenken. 
Dit alles vraagt uiteraard om een goede planning. Niet te vroeg en 
zeker niet te laat dient het op uw huismat te vallen. We gaan er weer 
vanuit dat dit ook dit jaar weer lukt. 
 
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 24 Juli 2015 

 

 

Traditiegetrouw staat het nummer van April in het teken van de 
vergadering. Op zich lijkt dat een standaard gebeuren, 
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Als het bij de redactie wordt aangeleverd is het bestuur er klaar 
vergadering heeft u, als lid 
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sturen naar: 
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 

  

Aan de leden van de Biljartvereniging Horna, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering op Donderdag 9 april 2015. 
Aanvang 19.30 uur. 
 

Agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

 

 2015 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene 
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3. Notulen van de jaarvergadering 8 april 2014  (zie elders 
in dit clubblad, evenals de meeste onderstaande 
verslagen.) 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2014 / 2015 
 

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

 
6. Bestuurs- verkiezing en mutaties 

 
7. Pauze 

 
8. Herdenken overleden Horna leden afgelopen seizoen 

 
9. Huldiging jubilarissen 

 
10. Huldiging kampioenen 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 
 

Het bestuur 
 
 

Agendapunt 2 
 

Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 

Agendapunt 3 
 
Verslag van de algemene jaarvergadering op 8 april 2014 
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Agendapunt 4  
 

Jaarverslagen seizoen 2014/2015 
 

1. Jaarverslag secretaris 
 

2. Jaarverslag penningmeester 
 

3. Verslag kascommissie 
 

4. Jaarverslag onderhoud & beheer gebouw 
 

5. Jaarverslag technische commissie  
 

6. Jaarverslag toernooicommissie  
 

7. Jaarverslag jeugdcommissie 
 

8.  Jaarverslag opleiding 
 

9. Jaarverslag arbitragecommissie seizoen  
 

10. Jaarverslag Sponsoring en Ledenwerving 
 
 

Agendapunt 5 
  

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

• Benoeming leden en reserve kascommissie 

 
 

JAAR Lid Lid Reserve 
2010 Ton Hoogland Piet Hollestelle Nico Pool 
2011 Piet Hollestelle Nico Pool Jan van Son 
2012 Nico Pool Jan van Son Ben Geldermans 
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2013 Jan van Son Ben Geldermans Cees Besseling 
2014 Ben Geldermans Cees Besseling Dick van Gendt 
2015 Cees Besseling Dick van Gendt Peter Dudink 
2016 Dick van Gendt Peter Dudink  

 

 
(Het financieel jaarverslag ligt ter inzage in de kantine) 
 

 

Agendapunt 6 
 
Goedkeuring "Notitie leden van verdienste en ereleden 
biljartvereniging Horna" 
 
 
Agendapunt 7 
 

• Vacature Toernooicommissie 
 

Samenstelling bestuur per 8 april 2015 
 

Voorzitter Nico Schipper 

Vice-voorzitter Kevin De Decker 

Secretaris Jeroen Smit 

Ledenadministratie Rinse Asma 

Penningmeester Arie Rotteveel 

Toernooien/Finales Vacature 

Jeugdzaken/Algemene zaken Agenda-lid 

Gebouwbeheer en techniek Daan Fons 

Wedstrijdcoordinator Thea de Weerd 

Algemene zaken Vacature 

Ledenwerving en sponsoring Daan Fons 
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Pauze 
 
 

Agendapunt 8 
 

Stilstaan bij de overleden Horna-leden in 
het afgelopen seizoen 
 
 

Agendapunt 9 
 
Huldiging Jubilarissen 

• Nelis Blouw 

• Joop van  der Haar 

• Joop Smit  

• Martin Nieuweboer 
 
 
Agendapunt 10 
 
Huldiging kampioenen 
Overige kampioen teams worden altijd achteraf gehuldigd 
vanwege de vroege datum  jaarvergadering. 
 
 
Rondvraag  
 

Sluiting 
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Verslag Algemene jaarvergadering 
d.d. 8 april 2014 

 

Aanvang 19:30 
Aanwezig van het bestuur: Nico Schipper, Kevin De Decker, Daan 
Fons, Arie Rotteveel, Rob Boon en Jeroen Smit 
 
Aanwezig:  Frans Ooteman, Jan Schaatsbergen, Rob van Zelst, 
Rens van  de Berg, Sjaak Zweet, Rob Boering, Piet Hollestelle, John 
Scholte, Johan Sluiter, Dick van  Gendt, Dirk de Waal, Ad 
Kooijmans, Thea de Weerd, Leo Karels, Wim Ooteman, Kees 
Besseling, Jan Beers, Jan Pool, Jan van Son, Peter Bouwhuis,  
Henk Brekelmans, Geert Boor, Rene  Meissen, Jordy-
Piet van de Gracht, Ferry Jong, Sam van Etten, Gerrit Dudink, Henk 
van Etten, K. Jong, Ben Dudink, Wouter Appelman,  Irma Huisman, 
Joop van der Haar, Bertus Ensink, Arnold van Rongen, Laura van 
Rongen,  Theo Loos, Andre Dering, Peter Dudink 
 
Afbericht: 
Siebe Laurens, Joop Bos, Gerard Groot, Rob  Reinderman
 
Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter 
Wethouder Aart Ruppert houdt een toespraak voor de 
jubilarissen Leo Karels en Wim Ooteman (beide 50 jaar lid) 
en Cees Besseling (40 jaar lid) 
Namens  het district worden ze alle drie ‘Lid van Verdienste’ .

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

geen 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 18 april 2013
 

Peter Bouwhuis: in het vervolg het verslag van de 
jaarvergadering in het clubblad 

 
4. Jaarverslagen seizoen 2013/2014 

 

Nico Schipper, Kevin De Decker, Daan 

, Jan Schaatsbergen, Rob van Zelst, 
Rens van  de Berg, Sjaak Zweet, Rob Boering, Piet Hollestelle, John 
Scholte, Johan Sluiter, Dick van  Gendt, Dirk de Waal, Ad 
Kooijmans, Thea de Weerd, Leo Karels, Wim Ooteman, Kees 

n Son, Peter Bouwhuis,  
-Branco Jong, 

Piet van de Gracht, Ferry Jong, Sam van Etten, Gerrit Dudink, Henk 
van Etten, K. Jong, Ben Dudink, Wouter Appelman,  Irma Huisman, 

ld van Rongen, Laura van 

Siebe Laurens, Joop Bos, Gerard Groot, Rob  Reinderman 

Wethouder Aart Ruppert houdt een toespraak voor de 
Ooteman (beide 50 jaar lid) 

Namens  het district worden ze alle drie ‘Lid van Verdienste’ . 

Notulen van de jaarvergadering 18 april 2013 

van de 
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Jaarverslag Secretaris: geen vragen 
 
Jaarverslag Penningmeester: geen  vragen 
 
Jaarverslag Onderhoud en Beheer: 
Toespraak van Daan Fons: Er wordt gewerkt aan de 
meerjarenbegroting, het groot onderhoud zit er aan te 
komen, o.a. de elektrische installatie. De CV-ketels zijn oud 
maar functioneren nog goed. Na de volgende 
bestuursvergadering hopen we de meerjarenbegroting af te  
hebben. 

 
 

5. Benoeming nieuw kascommissielid en verlenen van 
decharge aan de penningmeester 

 
Nico Schipper: het bestuur stelt een contributie verhoging 
van  EUR 20,- voor. 
Er wordt een stemming gehouden, veruit de meeste leden 
stemmen voor, dus per 1-1-2015 een contributie verhoging 
van EUR 20,- 
 
Arie: kascontrole had eerder moeten plaatsvinden. 
Cees Besseling: we geven de penningmeester decharge. 
 
Dick van Gendt: decharge moet door de leden worden 
verleend! 
 
Nico: zijn de leden het eens met decharge? Ja. 
 
Ben Geldermans is aftredend kascommissielid. Nieuw 
reservelid is Peter Dudink. 

 
 

6. Bestuurs- verkiezing en mutaties 
 

De bestuursleden Rob Boon en Rinse Asma treden af. 
De voorzitter doet een oproep aan de leden om deze taken 
over te nemen. 
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Kevin neemt het woord en bedankt Rob voor zijn 
bestuurswerkzaamheden. 

 
 

7. Pauze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Herdenken overleden Horna leden afgelopen seizoen 
 

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Wim Leonards, 
Ton Schaap, Jan Duinmaijer en  George Duinmaijer 

9. Huldiging jubilarissen 
Dit is aan het begin van de vergadering  al gedaan. 

 
10. Huldiging kampioenen 

 
 

11. Rondvraag 
 

Irma Huisman: Irma stelt zich  voor. Ze neemt de 
toernooicommissie voor een jaar over van Rob Boon, maar 
dan ook echt maar voor een jaar. Ondertussen gaan we 
verder zoeken naar leden die deze taak daarna willen  
overnemen. Irma doet gelijk een oproep. 

 
Bertus Ensink: Bertus bedankt Thea voor het toch laten 
meedoen  van  het team Juwelier de Vries, want we waren te 
laat met inschrijven. 

 
Thea de Weerd: Thea stelt voor om de contributie met € 15,- 
te verhogen en een bijdrage van de KNBB leden. 
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Dick van Gendt: Bij het tellen was een districtsarbiter 
langdurig op zijn mobiele telefoon  bezig. Ik vindt het zonde 
van mijn tijd om dan te gaan schrijven. 

 
Arnold van  Rongen: De arbiter die niet telt is niet verplicht 
om de partij te volgen. (Bij officiele wedstrijden zijn er twee 
arbiters die beide een halve partij tellen) 

 
Irma Huisman: Arbiters hoeven niet te schrijven. Ik ga dit 
punt wel meenemen naar de arbitersvergadering. 

 
Thea de Weerd: De opgave formulieren voor P.K. en Teams 
ontbreken in  het clubblad. De formulieren liggen hier klaar 
om meegenomen te worden. 

 
Kevin bedankt de vrijwilligers en doet tevens een oproep om 
voor openstaande vacatures bij de Horna. 

 
 

12. Sluiting 
Om 21:05 sluit de voorzitter de vergadering af. 
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Jaarverslag Financiën 2014 

 
Geachte biljartvrienden en vriendinnen,  
 
Het verslag over de ontwikkeling van de financiën van de biljartvereniging 
Horna over het boekjaar 2014.  
   

• Er zijn geen bijzondere dingen gebeurd in 2014. 
 

• De hypotheek is nog € 45.000 ,-  
 

• Het resultaat was totaal ca € 450,- positief in 2014. 

• In 2015 willen we de contributie met € 20,- verhogen om aan onze 
verplichtingen te blijven voldoen. 

 

• In 2015 willen we de elektrische installatie beneden en boven laten 
aanpakken. Kosten € 7.000 ,- . 

 

• Er worden 2 boilers aangeschaft. 

• Er zijn in 2014 tekeningen van het gebouw gemaakt, voor als we 
eventueel willen gaan verbouwen.        
 

            
 
Voor zover het boekjaar 2014. 
 
Met dank voor uw aandacht en het in mij gestelde vertrouwen.

 
Jeroen Smit 

 
 
 
Jaarverslag Onderhoud 2014

 

Beheer, onderhoud en relatiebeheer 
Het beheer en onderhoud beperkt zich niet alleen tot het gebouw. Door 
onderbezetting verricht ik ook algemene werkzaamheden. Met andere 
woorden tevens beheer en onderhoud op administratief en organisatorisch 

 

Het verslag over de ontwikkeling van de financiën van de biljartvereniging 

 

verhogen om aan onze 

elektrische installatie beneden en boven laten 

Er zijn in 2014 tekeningen van het gebouw gemaakt, voor als we 

Met dank voor uw aandacht en het in mij gestelde vertrouwen. 

 

Het beheer en onderhoud beperkt zich niet alleen tot het gebouw. Door 
onderbezetting verricht ik ook algemene werkzaamheden. Met andere 
woorden tevens beheer en onderhoud op administratief en organisatorisch 
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vlak alsmede deels relatiebeheer, waar de andere bestuursleden niet altijd 
aan toekomen. Als een vereniging qua administratie en organisatie 
helemaal op orde is, dan kun je pas goed je “corebusiness” doen. Als 
ondernemer bijna in ruste breng ik graag mijn expertise belangeloos in, 
maar ik kan ook niet alles alleen. Daarom doe ik een beroep op u om steun 
en medewerking op welke wijze dan ook te geven in het belang van onze 
mooie vereniging 
 
Sterke Drank 
Op 11 juni 2014 ontving Horna 
van de burgemeester van Hoorn 
toestemming om sterke drank te 
schenken. Horna is de enige 
vereniging in Hoorn, die dit mag. 
Als bestuur verwachten wij, dat 
u hier gepast mee omgaat. “U 
moppert niet, omdat er alleen 
sterke drank binnen de 
schenktijden mag worden 
geschonken!” Het heeft het 
bestuur veel tijd en moeite 
gekost om dit voor elkaar te 
krijgen, dus intrekking van deze 
unieke vergunning mag niet 
worden geriskeerd. 
 
Bouwkundige bevindingen/meer jaren onderhoudsplan(mjop) 
De bevindingen zijn opgemaakt door DBVM te Hoorn en door mij verwerkt 
in een mjop. Naar bevind van zaken gaat het bestuur hier mee om; bij 
voldoende liquiditeit zullen dringende gebreken direct worden verholpen. 
Aan het eind van dit jaar valt te bezien, hoeveel ruimte er is om te 
reserveren/doteren. 
 
Elektrische installatie 
De elektrische installatie is afgekeurd. Begin van dit jaar is de groepenkast 
vernieuwd. Tevens zijn er extra groepen geïnstalleerd, groepen herschikt 
en vaste wandcontactdozen ten behoeve van de telapparatuur geplaatst. 
Het werk is uitgevoerd door De Best Elektrotechniek BV te Hoorn. De 
herkeuring dient nog plaats te vinden. 
 
Inbouwboilers 
De geiser is gedateerd en was constant defect. Er waren geen onderdelen 
meer te verkrijgen. Door de elektricien zijn gelijktijdig met het werk aan de 
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elektrische installatie twee extra groepen aangelegd ten behoeve van twee 
nieuwe geïnstalleerde inbouwboilers. 
 
Kamer van Koophandel 
Horna stond niet ingeschreven als biljartvereniging. Tevens stonden er nog 
ex-bestuursleden geregistreerd. Ik heb alles gecorrigeerd en de juiste 
bestuursleden als gezamenlijk bevoegd ingeschreven. 
 
INGBANK 
Arie Rotteveel is alleen bevoegd om over drie Horna-rekeningen bij deze 
bank te beschikken. Voor de zekerheid ben ik ook gemandateerd. N.b. Arie 
is en blijft de penningmeester; alleen in onverhoopte noodsituaties zal ik 
mogen bankieren. 
 
Leden van verdienste en ereleden 
Over dit onderwerp bestaat veel onduidelijkheid. Ik heb hierover een notitie 
geschreven d.d. 14 februari 2015. Deze notitie is bij de stukken van de 
algemene ledenvergadering op 8 april a.s. gevoegd, waarover u kunt 
meebeslissen. 
 
Sponsoring 
Ik verwijs u naar het jaarverslag van Kevin De Decker (Commissies 
Ledenwerving en Sponsoring). Ook ik doe een beroep op uw bemoeienis 
voor beide commissies voor een gezonde toekomst voor de Horna. Gelet 
op het vele werk ontbreekt het mij aan voldoende tijd om hier optimaal 
aandacht aan te besteden. 
 
Verbouwing 
Dit onderwerp staat al jaren op de agenda. Er is met 
DBVM een ruwe schets gemaakt van eventuele 
wensen. Het ontbreekt aan gelden om het plan 
verder vakkundig uit te werken. Er dient veel werk te 
worden verricht, zoals inventarisatie van wat de direct 
betrokkenen wensen, vertaling in concrete schetsen, 
maken constructieberekeningen, overleg met de 
gemeente Hoorn, nagaan subsidiemogelijkheden, 
financiële haalbaarheid, etc. Het vormen van een 
bouwteam is absoluut noodzakelijk en wie trekt de 
kar? 
 
Het vorenstaande kan niet los worden gezien van wat de Horna voor de 
toekomst wil. Is er een visie? Minimaal is dan een beleidsplan en jeugdplan 
vereist. Dergelijke plannen dienen wel te worden gemaakt. 
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Als aanzet zijn wij bezig met bouwtekeningen en een constructieadvi
Het gaat dan om een doorbraak in de rechterhoek van de keuken. Als deze 
kosten goed inzichtelijk zijn en passen in de begroting 2015, dan zal er een 
plan van aanpak moeten komen. Als het zover is, informeer ik u direct, 
omdat het verder niet lukt zonder de hulp van capabele leden.
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Daan Fons  

 

 

Jaarverslag Technische Commissie 201

 
Een van de veranderingen is de ballenstroom, die gaan nu via het ballen 
verwarmingkastje. Die ballen gaan na een half jaar door naar de 
clubavonden en daarna na een half jaar naar de ouderen.  
Dit gebeurd om klachten van de hogere spelers en de bezoekende 
spelers te voorkomen. Tot op dit moment lijkt het allemaal goed te 
verlopen. 
 
Verders gebeuren er niet zoveel schokkende dingen of het moet zijn dat we 
tegenwoordig 3 ereklasse speler in ons midden hebben, en dat komt 
natuurlijk door dat het materiaal zo goed in orde is. 
 
Wat nog niet helemaal in orde is, is het volgende. 
Als een speler overdag wil oefenen kan hij naar 
de horna bellen en vragen of een van de 
aanwezigen het desbetreffende biljart aan wil 
zetten zodat dat biljart enkele uren later op de 
juiste temperatuur is. En het is niet de bedoeling 
dat zo`n biljart 24 uur per dag aan blijft staan. 
Wat voor een persoon telt is een vrijbrief voor 
anderen. 
Als het bestuur vindt dat het wel moet kunnen vindt ik het prima, maar dan 
lijkt mij het afdekken van de biljarts met isolatie ook niet meer zo nodig.
Meer narigheid kan ik zo een twee drie niet bedenken dus laat ik het hierbij.
Technische Commissie  
 
Bensink. 

 

Als aanzet zijn wij bezig met bouwtekeningen en een constructieadvies. 
Het gaat dan om een doorbraak in de rechterhoek van de keuken. Als deze 
kosten goed inzichtelijk zijn en passen in de begroting 2015, dan zal er een 
plan van aanpak moeten komen. Als het zover is, informeer ik u direct, 

r de hulp van capabele leden. 

2014 

 

Een van de veranderingen is de ballenstroom, die gaan nu via het ballen 
verwarmingkastje. Die ballen gaan na een half jaar door naar de 

 
Dit gebeurd om klachten van de hogere spelers en de bezoekende hogere 
spelers te voorkomen. Tot op dit moment lijkt het allemaal goed te 

Verders gebeuren er niet zoveel schokkende dingen of het moet zijn dat we 
in ons midden hebben, en dat komt 

Als het bestuur vindt dat het wel moet kunnen vindt ik het prima, maar dan 
en van de biljarts met isolatie ook niet meer zo nodig. 

Meer narigheid kan ik zo een twee drie niet bedenken dus laat ik het hierbij. 
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Jaarverslag Toernooicommissie 2014 

 
Verslag toernooicommissie. 
 

� Districtsfinale driebanden derde klasse, georganiseerd door Jan 

Pool. 

Hornalid Rien Bakker behaalde de zesde plaats. 
 

� Districtsfinale libre derde klasse, georganiseerd door Jan Pool.

Sabine Bakker (nu hornalid) behaalde de eerste plaats.
 

� Driebandentoernooi, georganiseerd door Rob Reinderman en Anjo 

Nat. 

David Bron behaalde de eerste plaats. 
 

� Juwelier de Vries Kadertoernooi, georganiseerd door Willem 

Prumper en John Erkemeij 

Wedstrijdleider Rien Bakker 
Adrie Botman behaalde de eerste plaats. 
 

� ViKA-toernooi, 

georganiseerd door Anjo 

Nat en Rob Reinderman. 

Germ Bot behaalde de 
eerste plaats. 
 

� Daaf Brontoernooi, 

georganiseerd door Germ 

Bot, David Bron, Wim 

Possel, Rob Boon en Irma 

Huisman. 

Wedstrijdleider Rien 
Bakker 
Ferry Jong (senioren) en Leon Dudink (junioren) behaalden de 
eerste plaats. 
 

Ik wil via deze weg alle vrijwilligers bedanken die een steentje hebben 
bijgedragen bij het organiseren van de finales en toernooien.

 
Irma Huisman. 

 

driebanden derde klasse, georganiseerd door Jan 

Districtsfinale libre derde klasse, georganiseerd door Jan Pool. 

Sabine Bakker (nu hornalid) behaalde de eerste plaats. 

door Rob Reinderman en Anjo 

Kadertoernooi, georganiseerd door Willem 

(junioren) behaalden de 

Ik wil via deze weg alle vrijwilligers bedanken die een steentje hebben 
bijgedragen bij het organiseren van de finales en toernooien. 
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Jaarverslag Secretaris 2014 

 
In dit verslag een  korte opsomming van wat dingen die afgelopen jaar 
speelden. 
 
Medio 2014 werd de Horna benaderd om informatie te verschaffen over 
een nieuw te verschijnen  boek over het Achterom. Het boek is vorig jaar 
uitgegeven met daarin  een hoofdstuk gewijd aan de Horna.
 
De Horna heeft vergunning gekregen voor het schenken van sterke drank. 
Mede door de inzet van het bestuur. 
 
De computer beneden was aan vervanging toe en  dat is inmiddels gedaan 
met dank aan Rinse Asma. 
 
Op oudjaarsdag 2014 is oud-voorzitter en erelid Cees Besselin
ontvallen.  
 
Begin dit jaar is de nieuwe website van de Horna  www.horna.nl
gegaan. Hierop worden de standen per avond/middag bijgehouden, het 
wedstrijdrooster voor  persoonlijke kampioenschappen, teamcompetit
telbeurten.  
 
De finale van het VIKA toernooi werd bijgewoond door de kleindochter van 
Klaas Vis, oud-voorzitter van de Horna. 
 
Gedurende het jaar werd meer en meer duidelijk dat we met een 
onderbezetting in het bestuur kampen. Zeker na het terugtre
bestuursleden vorig jaar. 
Dus wie zich geroepen voelt… 
 
 
Jeroen Smit 
  

 

van wat dingen die afgelopen jaar 

Medio 2014 werd de Horna benaderd om informatie te verschaffen over 
een nieuw te verschijnen  boek over het Achterom. Het boek is vorig jaar 
uitgegeven met daarin  een hoofdstuk gewijd aan de Horna. 
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De finale van het VIKA toernooi werd bijgewoond door de kleindochter van 

Gedurende het jaar werd meer en meer duidelijk dat we met een 
onderbezetting in het bestuur kampen. Zeker na het terugtreden van twee 



~ 25 ~ 

 

Jaarverslag Commissie Opleidingen 201

 
In het jaar 2014 zijn we bij de Horna voor het derde jaar van start gegaan 
met het geven van biljartlessen. Er werd in deze periode weer een 
toename gezien van het aantal leden dat les nam, iets waar ik zeer 
verheugd over ben! Het bijbrengen van het biljartspel aan een zo groot 
mogelijk publiek is toch de reden waarom we bij de Horna instructeurs zijn 
gaan opleiden.  
 

Het volgende waar wij 
ook erg trots op mogen 
zijn (en ik zeker ben), 
is de groep van 
instructeurs (allen 
leden van onze club) 
die onze oplei
vrijwillig tot een 
groeiend succes 
hebben gemaakt. 
Begin van seizoen '14

'15 ging het gerucht dat er naast de 'basis'biljartles ook officieel gestart zou 
worden met les voor de iets gevorderde biljarter. Wij hebben binnen onze 
groep de capaciteit voor deze lessen en er wordt in de praktijk adequaat op 
de verschillende sterktes geanticipeerd. Toch is dit nog niet officieel van de 
grond gekomen, iets wat mogelijkheden voor de toekomst biedt. Werken 
aan de organisatie is voor mij persoonlijk dan ook een streven voor de 
toekomst. 
 
Wilt u zelf ook gebruik maken van en/of deel worden van deze trots van 
onze club? Neem dan vrijblijvend contact op met A. Rotteveel of 
ondergetekende.  
Hopende op stijgende moyennes dan wel een toenemend plezier in onze 
mooie sport voor iedereen in 2015. 
 
Met vriendelijke bestuurlijke groet, 
 
Kevin De Decker 
  

2014 
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Jaarverslag Arbitragecommissie 2014 

 
(Nico Pool (voorzitter), Frans Haakman (lid), Piet Hollestelle (secretaris))
 
Schreven we een jaar geleden dat 2013 een heel rustig jaar was, in 2014 
hebben we het drukker dan ooit gehad. Maar liefst 19 zaken deden zich 
voor en dat is geen goed teken.  In een (1) geval ging het om wangedrag. 
In alle andere zaken ging het om niet vervulde tel-en schrijfbeurten.
In de helft van de gevallen vonden we dat de degene die het betrof een 
inhaalbeurt moest doen en in de andere helft een inhaalbeurt plus extra 
tel/schrijfbeurt. 
Zoals gebruikelijk hebben we hoor- en wederhoor toegepast. Na over
zijn alle betrokkenen ook schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag 
met een kopie naar het bestuur en de wedstrijdleider. Er was geen enkel 
beroep bij het bestuur. 
 
Er waren mensen bij die nieuw zijn bij de Horna. Blijkbaar hadden ze niet 
goed begrepen dat het lidmaatschap ook wat verplichtingen met zich 
meebrengt. Een andere oorzaak is,  denken we, dat de wedstrijdleiders 
beter melden dat iemand niet is komen opdagen. 
 
Het aankondigen van telbeurten via het scherm 
en van te voren bellen van mensen werkt goed. 
Maar het moet nog beter. Er is afgesproken dat 
de voorzitters van de clubavonden de leden die 
de komende week moeten tellen / schrijven gaan 
waarschuwen. Ook komt er een webpagina met 
het actuele rooster waarin de laatste wijzigingen 
zijn opgenomen. 
 
Tot slot willen we nogmaals zeggen dat als 
iemand wil ruilen, hij dat goed moet afspreken en ook door moet geven aan 
de wedstrijdleider. 
 
Namens de commissie 

 
Piet Hollestelle 
  

 

(Nico Pool (voorzitter), Frans Haakman (lid), Piet Hollestelle (secretaris)) 
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Jaarverslag Ledenwerving en Sponsoring 2014

 
Ook in het jaar 2014 heeft de commissie ledenwerving en sponsoring geen 
officiële afvaardiging in het bestuur gekend. Alle (bestuurs)leden hebben 
uiteraard wel hun rol gepakt. Ondergetekende heeft de eer gekregen om in 
dit verslag te vertellen hoe dit is gegaan. 
 
De commissie ledenwerving heb ik vorig jaar flink uitgebreid. Elk lid van 
onze mooie vereniging heb ik hoogst persoonlijk verantwoordelijk gemaakt 
voor het voortbestaan van onze vereniging. Immers zonder nieuwe leden 
houdt het voortbestaan van onze mooie vereniging op. In 2013 waren er 
240 leden toen het jaarverslag werd geschreven. Op het moment van dit 
schrijven zijn er 235 leden. Het gaat met de commissie ledenwerving dus 
best aardig/stabiel maar beduidend niet goed. We moeten er met alle leden 
alert op blijven dat nieuwe leden noodzakelijk zijn en dat dit onderwerp dus 
aandacht blijft vragen. Spreek dus over onze mooie vereniging op 
verjaardagen, in de kroeg of op uw werk want mond op mond is een goede
en goedkope manier van reclame. 
 
De commissie sponsoring kent nog een stabiele situatie. Het aantal 
sponsoren is redelijk stabiel echter dit komt voornamelijk uit de loyaliteit 
van de sponsoren. De energie die richting sponsoren gaat vanuit het 
bestuur is uiterst minimaal. Er is tekort aan bestuursleden die tijd ge
hebben om naast hun andere activiteiten ook hier aandacht aan te 
besteden (mocht er dan ook iemand met een beetje tijd en enige interesse 
in sponsoring zijn, voelt u zich dan aangesproken om uw eigen vereniging 
te helpen). Wel zijn Daan Fons en ondergetekende bezig geweest. 
 

Persoonlijk kan ik meedelen dat 
besprekingen met hoofdsponsor 
juwelier de Vries in een 
vergevorderd stadium zijn waarbij 
afspraken nog met derden moeten 
worden besproken. In het 
volgende clubblad hoop ik hier 
dan ook op terug te 
komen. Afsluitend doe ik de 
oproep aan alle leden om ook uit 
te kijken naar sponsoren dan wel 
nieuwe bestuursleden. Dit is nodig 

om naast het ledenaantal, ook onze vereniging financieel gezond te 
houden. 

Jaarverslag Ledenwerving en Sponsoring 2014 
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Concluderend kent dit jaarverslag een tweedeling waarbij we zien dat onze 
vereniging een gezonde hoeveelheid leden heeft en de sponsoring stabiel 
is. Echter in beide commissies is uw bemoeienis nodig om ook voor een 
gezonde toekomst in te staan. Ondergetekende durft dit namelijk niet meer 
op persoonlijke titel te doen. 
 
Met vriendelijke bestuurlijke groet, 
Kevin De Decker 
 

 
 
 

NOTITIE ‘LEDEN VAN VERDIENSTE EN 
ERELEDEN’ BILJARTVERNIGING HORNA

 
Inleiding 
Het blijkt, dat er nogal wat misverstanden bestaan over deze bijzondere 
leden. De statuten d.d. 14 mei 1981 (!!) geven in Artikel 6 aan, dat er 
ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden zijn. Deze leden

• zijn geen lid in de zin van het Burgerlijk Wetboek; 

• hebben geen stemrecht; 

• hebben geen andere rechten en verplichtingen dan door de 

statuten zijn toegekend. 

Het belangrijkste recht dat deze bijzondere leden hebben, is het bijwonen 
van de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en 
andere evenementen. 
 
Historie 
Er is nooit gedefinieerd, in de statuten noch in 
het huishoudelijk reglement noch op enigerlei 
andere wijze, wanneer men lid van verdienste 
en/of erelid wordt. Bij de KNBB West-Friesland 
is alleen ten behoeve van de aangesloten 
verenigingen de definitie van leden van 
verdienste via een besluitenlijst geregeld. Men 
wordt bij de KNBB lid van verdienste, als een 
verenigingslid 40 jaar aaneengesloten lid is; 
voor een bestuurslid geldt een aangesloten 
lidmaatschap van 25 jaar. Om voor huldiging 
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door de KNBB in aanmerking te komen dient de desbetreffende vereniging 
c.q. het bestuur dit te melden bij de secretaris van het district. 
De facto zou geregeld zijn, dat als een persoon 50 jaar lid is van onze 
vereniging, het lidmaatschap vervolgens “om niet” wordt. Zo’n lid zou dan 
dezelfde rechten hebben, als een gewoon (betalend) lid. Dit strookt niet 
met de vaststelling in de inleiding. Wellicht was toentertijd de 
gedachtegang, dat 50 jaar lidmaatschap nagenoeg niet voorkwam en deze 
bijzondere (levens)prestatie beloond moest worden met een gratis gewoon 
lidmaatschap voor het leven. Helaas is dit niet terug te vinden in 
goedgekeurde notulen en/of een besluitenlijst van een algemene 
ledenvergadering. Mocht dit zo zijn, dan is er daarna ook geen officieel 
besluit in de stukken te ontdekken, die deze uitzondering op de regel teniet 
doet. 
 
De situatie van het “eeuwigdurende” gratis lidmaatschap doet zich bij één 
lid, de heer N. Blouw, voor. Ook is bij dit lid niet meer te achterhalen of hij 
ooit tot lid van verdienste is benoemd. 
 
Om voor de toekomst helderheid te verschaffen stelt het bestuur de 
volgende aanvullingen op c.q. wijzigingen in het huishoudelijk 
reglement voor: 
 
“”Bijzondere leden 
In aanvulling op Artikel 6 van de statuten kent onze vereniging bijzondere 
leden, te weten leden van verdienste en ereleden. Alleen leden van de 
biljartvereniging Horna komen hiervoor in aanmerking. De definities van 
deze bijzondere leden zijn: 
 
Lid van verdienste     
Wanneer een lid 40 jaar aaneengesloten lid is van onze vereniging, komt 
men in aanmerking om gehuldigd te worden als lid van verdienste. 
Wanneer een bestuurslid, commissielid of gewoon lid met een bijzondere 
taak 25 jaar aaneengesloten lid is van onze vereniging, komt men in 
aanmerking om gehuldigd te worden als lid van verdienste. 
 
Erelid 
Een erelid is van onschatbare waarde (geweest) voor het voortbestaan van 
de vereniging; er is sprake van een uitzonderlijke prestatie van een 
(bestuurs)lid met een grote meerwaarde voor de vereniging.  
Bij het voorstel tot erelid zal door het bestuur een omschrijving worden 
gegeven van de redenen, zoals de intensiteit van het werk, de tijdsduur en 
het grote belang voor de vereniging. Over de benoeming wordt door de 
algemene ledenvergadering beslist 
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Opzegging 
Bij opzegging van het gewone lidmaatschap om welke reden dan ook, 
tellen - indien van toepassing - de erna volgende jaren van het  “ lid van 
verdienste en/of erelid” zijn, niet mee als gewone lidmaatschapsjaren.  
 
Waardering 
25 jarig lidmaatschap – Bloemen tijdens de clubavond.  
25 jarig onafgebroken lidmaatschap als bestuurder, commissielid of lid met 
een bijzondere taak – Benoeming tot lid van verdienste en bloemen tijdens 
de algemene ledenvergadering. Indien lid KNBB, eventueel huldiging van 
bestuurslid door de KNBB district West-Friesland als lid van verdienste. 
40 jarig lidmaatschap – Benoeming tot lid van verdienste. Een zilveren 
draagspeld, een cadeaubon en bloemen tijdens de algemene 
ledenvergadering. Indien lid KNBB, eventueel huldiging door de KNBB 
district West-Friesland als lid van verdienste. 
50 jarig lidmaatschap – Een gouden draagspeld, een dinerbon voor twee 
en bloemen tijdens de algemene ledenvergadering..  
Elke volgende 10 jaar – Bloemen tijdens de algemene ledenvergadering en 
een dinerbon voor twee. 
 
Een erelid wordt minimaal op dezelfde wijze gewaardeerd als een lid van 
verdienste, dat 50 jaar lid is. Daar dit een weinig voorkomende situatie is, 
zal het bestuur per geval naar bevind van zaken handelen. 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergaring d.d. 
8 april 2015. Deze aanvullingen worden opgenomen in een besluitenlijst en 
in het (totaal nog aan te passen) huishoudelijk regelement, voor het laatst 
gewijzigd op 22 mei 2000.”” 
 
 
De leden kunnen geen rechten ontlenen aan het alsnog met 
terugwerkende kracht toekennen van een bepaalde waardering. Het 
bestuur mag daar per geval autonoom over beslissen. 
De algemene ledenvergadering gaat bij uitzondering akkoord met het 
doortellen van de lidmaatschapsjaren van het hiervoor genoemde lid met 
de daarbij behorende waardering. 
Tevens is de algemene ledenvergadering akkoord met de gehele inhoud 
van deze notitie en implementatie ervan. 
 
Daan Fons 
  



~ 31 ~ 

 

ViKa - Vis/Karels Clubtoernooi 2015  

 
Ondergetekende heeft intussen heel wat toernooien en kampioenschappen 
mogen spelen. Zo af en toe sluit je er één af met winst (vaker niet), en 
sommige toernooien doe je net iets meer je best dan bij andere 
wedstrijden. Meestal niet eens bewust op het moment, maar achteraf zie je 
dat je om wat voor reden dan ook extra gemotiveerd was. Bij Horna's 
jaarlijkse ViKa Clubtoernooi ben ik tot dusver altijd gedreven geweest, 
maar deze keer in het bijzonder.  
 
Bij aanvang van de finaledag, zondag 1 februari 2015, werd medegedeeld 
dat dit niet alleen het 50ste clubkampioenschap zou zijn, maar ook dat zo'n 
beetje de gehele familie Besseling, alsmede zijn vrouw, Corry, aanwezig 
zouden zijn tijdens de finaleronden aan het eind van de middag. 
 
Cees Besseling. Op de valreep voor het nieuwe jaar overleed Cees, en 
daarmee een Horna persoonlijkheid die veel voor onze club betekend 
heeft. Als voorzitter, bestuurslid, als Horna-lid 42 jaren lang, graag geziene 
verenigingsmens, en zo verder...  
Als ik aan hem denk, dan hoor ik de openingen en sluitingen van 
toernooien zoals niet velen dat kunnen, en er steeds minder zijn die de 
typische ouderwetse spreekstijl hanteren zoals Cees dat kon.
Er is weer een Horna hoofdstuk geëindigd, en ook indrukwekkend besloten 
met de brief die Cees had geschreven waarin hij zijn jaren bij de vereniging 
waardeert, en welk belangrijk deel Horna van zijn leven is geweest. 
Voorgedragen door Cees' zoon, Jeroen, maakte het de eindrangschikking 
van het toernooi even niet van belang.  
 
Helma Ambuul, kleindochter van één der naamgevers, Klaas Vis, komt al 
jaren wanneer mogelijk het toernooi afsluiten. Ditmaal bracht zij een 
emotionele voordracht naar Cees, de man die binnen de club veel ophad 
met ViKa, en degene was die Helma er altijd bij is blijven betrekken
Horna wenst van harte dat sommige tradities bewaard zullen blijven.. 
 
En dan is er ook nog gebiljart.. 
 
Ongeveer 70 deelnemers probeerden zich te kwalificeren voor de 
finaledag, 32 van hen is dat gelukt. Het aantal te maken caramboles 
varieerde van 15 libre tot 200 punten 57/2 Neo kader (4 vakken op tafel 
getekend); uw schrijver mocht het proberen met de laatstgenoemde 
'handicap'.  
Het eerste aantal, overigens, heeft als voordeel dat 1 mooie positie als snel 
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je punten kan opleveren, het tweede aantal zegt dat dit potentieel vanuit 
iedere positie in 1 beurt voltooid kan worden..  
Zo gek als 1 beurt is het niet geworden, het begon zelfs wat moeizaam! 
Eerste tegenstander van formaat deze dag was Bas Bouwhuis. Wegkomen 
kon ik nauwelijks, en de 125 caramboles 38/2 kader konden er ook in 
anderhalve serie bij Bas uitrollen!! Met veel moeite wist ik het einde te 
halen na 10 beurten, Bas dwong remise af met 17 in de 'nastoot', en na 
bijna 2 uur verdeelden wij de eerste punten..  -zucht- 
 
Rob Boon maande tot opschieten als we de finalerondes bijtijds wilden 
halen, en schroefde daad bij woord zijn stok in elkaar om mij het leven aan 
tafel zuur te maken! Tijdens de kwalificaties zette hij mij persoonlijk op de 
tweede plaats in de poule door onder andere een serie van 140 te 
produceren op de 200 die hij diende te realiseren.  
Met deze herinnering was ik natuurlijk scherper dan ooit, maar dit biedt nog 
geen garanties!  
Hij leek er even vandoor te gaan, maar gelukkig voor mij zat er geen 
eindsprint bij. Na 7 pogingen maakte ik mijn puntentotaal compleet, 
finishend met een serie van 101. 
Nu alleen Willem Ooteman nog.. en ja, wat kan een mens verwachten van 
iemand die een leven lang 57/2 heeft gespeeld, en nu in het 38/2 
regelmatig series van 150 neerlegt!? Reeds goed opgewarmd, zelfs al wat 
in de verzuring geraakt alvorens deze laatste partij van de poulefase in te 
gaan, en op mijn hoede van de Jägermeister nippend de acquit alvast 
gemist... Pff.  
Mijn geluk was echter dat Willem Jägermeister ook kan waarderen, vanaf 
iets vroeger op de dag, en een dag toch best lang kan zijn.. Willem had niet 
veel meer over, en ik kon in een vrij ernstige concentratie de partijwinst en 
ticket voor de finaleronden claimen!  
 
Gereduceerde partijlengtes om nog voor de avond klaar te zijn, en ik moest 
er evengoed nog 140 zien te maken.  
Eerste clubgenoot om te bevechten was René Schneiders die 19 
caramboles als doel had. De eerder genoemde concentratie was nu als 
vanzelf weer terug, en vijf beurten later was de eerste missie geslaagd! Ik 
kijk op het scorebord... en ja, het staat er echt: 140 - 0  ... Volledig in mijn 
eigen wereld had ik niet gemerkt dat er geen tegenpunt was gekomen.  
Wel bewust van het feit dat ik er nog niet was behield ik de focus om het op 
te nemen tegen het 'struikelpunt' van verleden jaar in de persoon van Rick 
de Wit. Inmiddels is de jongen 9 jaren oud, en vermoedelijk ook beter 
geworden. Hij diende nu 12 punten aan zijn stok te rijgen.  
Het ging alles behalve soepel, maar het spel bleef degelijk, en 3 pogingen 
later was daar het einde van de pot. Ik kijk op de teller en zie staan 140 - 1  
(...) 
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Gezegd mag worden dat Rick zeer sportief in het spel staat, want zoiets 
voor je kiezen krijgen is niet heel erg leuk, natuurlijk... En om op die leeftijd 
je dan zo groots te houden, verdient een compliment. Bij dezen!  
 
Laatste horde tot de titel 'ViKa Clubkampioen' kwam in de gedaante van 
Ben Schneiders, lid van de donderdagmiddag. Tevoren werd medegedeeld 
dat zijn hoogste serie 20 was, en hij er deze middag 17 nodig had om de 
titel te kapen... Waar ik het vandaan haalde weet ik niet, maar mijn 
aandacht leek van gewapend beton. Terwijl concentratie meestal mijn 
achilleshiel is, was het nu schier onverwoestbaar. Ben was duidelijk niet 
gewend aan een dergelijke finalesituatie, en het geweld dat uit mijn keu 
rammelde was eveneens onbekend terrein. 4 omlopen waren er nodig.... 
eindstand: 140 - 1  
Oei. Misschien was dit een beetje overdreven.... maar, ik ben wel Horna's 
Clubkampioen 2015!!  
 
Dank aan allen die dit toernooi weer mogelijk hebben gemaakt!!  
Spelers van ViKa, en spelers die niet hebben meegedaan, tot ViKa 2016 
!!!!  
 
 
Grrrm 
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Horna de Vriesjuwelier – Almere 

 
Horna op koers richting eredivisie 
 
Zaterdag 21 februari traden George, Germ en Pieter aan op de thuisbasis 
in Hoorn tegen  
Travcom.nl/ Almere ’83. Wederom een belangrijke partij. Met een punt 
achterstand op de concurrent 123 biljarts is het wel heel belangrijk in ieder 
geval zelf te blijven winnen in de hoop dat 123 biljarts uit Oegstgeest 
punten zal morsen. Iets wat zij de afgelopen wedstrijden vaker hebben 
gedaan, waardoor het verschil met Horna/De Vries juwelier steeds kleiner 
wordt.  
Maar daar moest nog wel even twee keer van de mannen v
gewonnen worden. Almere, met daarin de oude rot Gert van Beek voor het 
band en Martin Vreekamp in het libre, beide altijd lastige tegenstanders. 
Voor het 47/2 trad Jan de Jong aan, wat niet al te veel problemen op zou 
moeten leveren, maar je weet het natuurlijk nooit… 
 
Germ startte het 47/2 moeizaam met moeilijk posities in de eerste vier 
beurten, resulterend in slechts 9 caramboles op het scorebord. Het zal toch 

potver….. niet gebeuren.
Maar dan als een duveltje 
uit een doosje krijgt Germ 
de ballen in de juiste 
positie, raakt ze niet meer 
kwijt en gaat in een keer 
naar de eindstreep. Uit met 
166. Bam! 2
het gezicht van Almere en 
de eerste pot binnen voor 
de Hornaren. Op de ander 
e tafel zo mogelijk nog een 
slechtere start in het li
voor Pieter. Na  4 beurten 

29 punten voor Pieter tegen 154 voor Vreekamp. Niet opgeven, koppie 
erbij en knokken voor de caramboles. En dan duwt Pieter de ballen in de 
ideale serie americaine positie. De noeste trainingsuren betalen zich uit en 
de ware librist komt naar boven. Zonder problemen door de grote hoeken, 
de perfecte serie en uit met 221. Bam 4-0. 
George mag tegen Gert van Beek de 6-0 binnen harken. Een stand van 30 
om 28 in de 12e beurt leek nou niet af te stevenen op een daverende  
overwinning. Moeilijke aanvangstoten en micrometers mis, maar onze 
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Sjors blijft rustig en blijft proberen. Het tij keert, de positie wordt steeds 
compacter, de ballen akelig dun aanspelend zorgt voor veel punten op een 
klein stukkie en Georgie geeft een gratis demo bandstoten. Uit met 45. 
Bam, bam, bam 6-0. 
 
De tweede omloop dan. Pieter in het libre nagenoeg een kopie van de 
eerste partij. Het begin nog iets moeizamer, het eind nog iets beter.  20 om 
210 lijkt uitzichtloos, maar dan krijgt Pieter de ballen weer aan d
tikt uit met 230! Chapeau! En 2-0  
 
De bandstootpartij van George tegen Gert komt tot een vervelend einde. 
Gert van beek moet de wedstrijd staken in verband met familiaire 
omstandigheden. Tussen de teams niets anders  dan wederzijds respect; 
en zo hoort het! De situatie wordt voorgelegd aan de bond. Voorlopig nog 
geen uitslag. 
 
Na deze ontnuchterende gebeurtenis, dient er nog een 47/2 partij gespeeld 
te worden tussen Germ en Jan de Jong. Germ bouwt  in de tweede beurt 
een prachtige serie op. Perfect lijnspel en het “u’tje” wordt super gespeeld. 
Slechts een keer in de gehele serie moet een bal in de lengte bijgespeeld 
worden, de overige punten worden allen op en rond de kaderlijnen 
gemaakt.  Germ toont zich ereklasser waardig en stevent in de tweede
beurt met 170 naar de eindstreep. Chapeau!  
 
4-0 is zeker. De KNBB wijst de punten 
van de gestaakte wedstrijd tevens naar 
de Hornaren toe.  
Twee maal 6-0! En dan om de dag voor 
Horna de Vries Juwelier nog beter te 
maken, komt het bericht binnen van de 
concurrent. 123 Biljarts morst 3 punten, 
waardoor wij de koppositie overnemen 
met 2 punten voorsprong.  
21 maart spelen wij de klapper tegen 
123 biljarts in Oegstgeest. De 
voorlaatste wedstrijd en dé kans om 
verder uit te lopen. Bij dubbele winst 
wordt de promotie naar de eredivisie 
zeker gesteld. 
 
Vincent 

 

Sjors blijft rustig en blijft proberen. Het tij keert, de positie wordt steeds 
compacter, de ballen akelig dun aanspelend zorgt voor veel punten op een 

bandstoten. Uit met 45. 

De tweede omloop dan. Pieter in het libre nagenoeg een kopie van de 
eerste partij. Het begin nog iets moeizamer, het eind nog iets beter.  20 om 
210 lijkt uitzichtloos, maar dan krijgt Pieter de ballen weer aan de band en 

De bandstootpartij van George tegen Gert komt tot een vervelend einde. 
Gert van beek moet de wedstrijd staken in verband met familiaire 
omstandigheden. Tussen de teams niets anders  dan wederzijds respect; 

o hoort het! De situatie wordt voorgelegd aan de bond. Voorlopig nog 

Na deze ontnuchterende gebeurtenis, dient er nog een 47/2 partij gespeeld 
te worden tussen Germ en Jan de Jong. Germ bouwt  in de tweede beurt 

ct lijnspel en het “u’tje” wordt super gespeeld. 
Slechts een keer in de gehele serie moet een bal in de lengte bijgespeeld 
worden, de overige punten worden allen op en rond de kaderlijnen 

waardig en stevent in de tweede 



~ 36 ~ 

 

 
 
 
 
Daaf Bron Toplibre 2015 

 

Daaf Bron Toplibre 2015 behaald toernooimoyenne van 90 !!

Na een weekend bijzonder sterk libre bij Biljart Vereniging Horna is Ferry 
Jong de meest stabiele librist gebleken. Met een persoonlijk gemiddelde 
van 161 en de 1ste plaats als bekroning, kan Ferry zich met recht de 
sterkste librespeler van het toernooi noemen, als ook de sterkste van alle 
11 edities! Met 161 verbreekt hij het oude record uit 2009 van Leo Koo
die destijds 140 gemiddeld wist te realiseren. 

Het record is zelfs tweemaal verbeterd... Germ Bot besloot zijn weekend op 
een derde stek in de eindrangschikking, en liet deze plaats vergezeld gaan 
met een persoonlijk record van 155 moyenne!  

Tevens wist Germ de hoogste serie van het toernooi te verbeteren naar 
(geprolongeerd) 887 punten zonder te missen!! 

 

 

Daaf Bron Toplibre 2015 behaald toernooimoyenne van 90 !! 

Na een weekend bijzonder sterk libre bij Biljart Vereniging Horna is Ferry 
gebleken. Met een persoonlijk gemiddelde 

van 161 en de 1ste plaats als bekroning, kan Ferry zich met recht de 
sterkste librespeler van het toernooi noemen, als ook de sterkste van alle 
11 edities! Met 161 verbreekt hij het oude record uit 2009 van Leo Koomen 

Het record is zelfs tweemaal verbeterd... Germ Bot besloot zijn weekend op 
een derde stek in de eindrangschikking, en liet deze plaats vergezeld gaan 

t Germ de hoogste serie van het toernooi te verbeteren naar 
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Knap op de tweede plaats eindigde Wouter Heida met 90 punten per beurt 
en twee partijen in 1 beurt uit! In de finale echter moest hij het 'goud' aan 
Ferry laten, wat gezien het niveau geen schande is te noemen. 

Sam van Etten wist zijn draai nauwelijks te vinden dit weekeinde, en een 
vierde plaats met 85 gemiddeld viel hem ten deel. 

Titelverdediger Leo Koomen vond zichzelf na de ontknoping terug op de 5e 
plek, maar wel een moyenne erbij van maar liefst 126! Daarbij 3 partijen in 
1 beurt gerealiseerd, waarvan er één tot remise is afgedwongen en 
daarmee een primeur op het Daaf Bron Toplibre toernooi voor elkaar 
kreeg!! 

Zesde werd Pieter van der Geest die pas laat op zaterdag in de laatste 
ronde kans zag zichzelf te laten zien. Maar liefst 3 - 1 beurt partijen kreeg 
hij te incasseren, en stond derhalve na 6 ronden op slechts 10 beurten 
totaal. Wel wist hij de eerdere primeur van 1 beurt remise bijna te 
evenaren! Slechts 13 caramboles kwam hij tekort nadat Wouter Heida de 
wedstrijd beslist leek te hebben.. Ruim 70 is niet het beste wat Pieter ooit 
heeft behaald, maar hij heeft laten zien voldoende veerkracht te bezitten 
wat hem met recht 'Daaf Bron waardig' maakt! 

Op de zevende plaats vinden we 'broer van..' maar toch vooral bewezen, 
en niet te onderschatten kracht Jordy Jong. In zijn laatste partij liep het 
moyenne flink averij op (Daaf Bron wordt door de spelers wel ervaren als 
één van de zwaarste toernooien van het jaar) maar met slachtoffers als 
Leo koomen (in 1 beurt van acquit overwonnen) en Germ Bot tegen wie 
Jordy in de tweede beurt remise realiseerde met een slotserie van 173, 
zien wij Jordy volgend jaar vermoedelijk gevaarlijker dan ooit graag terug!! 

Hekkensluiter en dus 8ste plaats... 'vader 
van...'  

Jawel, Kees Jong! Als Kees al een 
missie had binnen dit geweld, dan was 
het wel de opponenten van zijn twee 
zoons bestrijden. Germ Bot kan er over 
meepraten, want Kees kende in 3 
beurten geen genade.. 

'Daaf Bron' kent naast het gevestigde geweld traditioneel ook een 
jeugdtoernooi dat met 6 jonge deelnemers gelijktijdig wordt gespeeld. 

Winnaar dit jaar werd Leon Dudink! Leon werd na een zeer spannend 
verloop van de laatste wedstrijden uitgeroepen tot kampioen op basis van 

percentage gemaakte caramboles! 

 

Grrrm  



~ 38 ~ 

 

Zaal Verploegen vs. Horna De Vries Juwelier

Zaterdag 31 januari 2015

 

'No treble'  
 
De weg is langdradig, vervelend welhaast vanwege het eindpunt dat 
als het einde van elan, libido en andere zaken die je niet wilt missen 
aanvoelt.  
Wijchen is synoniem voor 'wiegendood'; zoveel is mij nu wel 
duidelijk.   
Oh wacht, ben ik te negatief? Eender hoe... des te minder ik in 
Wijchen 'moet' biljarten, des te gelukkiger ik ben. En toch, verdorie, 
speelt ondergetekende daar wel vaker op een acceptabel tot goed 
niveau om tevreden te zijn op de ook al zo troosteloze tafels. Het 
verzacht.  
 
Zaterdag 31 januari stond het einde van de beschaving weer eens 
op het program. Na een metersdikke gletsjer van de autoruit te 
hebben weggehakt, mijn kompanen gecollecteerd in Aarswood & het 
Veld zonder t, Vincent was niet mee.  
Piëtter von der Geist, Georgio Kentaire en The Germinator (Himself) 
mochten het opnemen tegen de wisselende samenstelling van Zaal 
Verploegen. Maar liefst 4 man waren van stal gehaald (letterlijk!) om 
ons angst in te boezemen. No treble, die was er niet.  
 
Pieter begon tegen The 'o' Derksen te libreren. Onze man was 
scherp, vastberaden, no treble, slechts lage keelklanken fibreerden 
4 beurten lang richting Horna, en zo claimde Pieter alvast 0 
de Horrenarren die de koppositie nu duidelijk in zicht hebben. Geen 
monsterseries, maar eigenlijk 3 x ± 80 en een beetje.  
 
Germ had zijn Kalasjnikov gepoetst en trad aan in het gelijknamige 
AK 47/2 tegen Swedish Sjef Jansen. Het was nog fris in het boetje, 
als ook de keu waarmee Grrrm het ijs van de auto heeft staan 
bikken.. Het was zoeken en opletten bij Woezik op de grillige 
boembakken in de kuil van de bovenverdieping die ze 'Tuba' 
noemen (volgt u nog?) 
11 beurten later was het gedaan, en de ronde was zeker voor de 
rooien uut't westen.  

s. Horna De Vries Juwelier 

 
Zaterdag 31 januari 2015 

De weg is langdradig, vervelend welhaast vanwege het eindpunt dat 
als het einde van elan, libido en andere zaken die je niet wilt missen 

Wijchen is synoniem voor 'wiegendood'; zoveel is mij nu wel 

r hoe... des te minder ik in 
Wijchen 'moet' biljarten, des te gelukkiger ik ben. En toch, verdorie, 
speelt ondergetekende daar wel vaker op een acceptabel tot goed 
niveau om tevreden te zijn op de ook al zo troosteloze tafels. Het 

anuari stond het einde van de beschaving weer eens 
op het program. Na een metersdikke gletsjer van de autoruit te 
hebben weggehakt, mijn kompanen gecollecteerd in Aarswood & het 

en The Germinator (Himself) 
mochten het opnemen tegen de wisselende samenstelling van Zaal 
Verploegen. Maar liefst 4 man waren van stal gehaald (letterlijk!) om 

 

ibreren. Onze man was 
scherp, vastberaden, no treble, slechts lage keelklanken fibreerden 
4 beurten lang richting Horna, en zo claimde Pieter alvast 0 - 2 voor 
de Horrenarren die de koppositie nu duidelijk in zicht hebben. Geen 

 

Germ had zijn Kalasjnikov gepoetst en trad aan in het gelijknamige 
AK 47/2 tegen Swedish Sjef Jansen. Het was nog fris in het boetje, 
als ook de keu waarmee Grrrm het ijs van de auto heeft staan 

en bij Woezik op de grillige 
boembakken in de kuil van de bovenverdieping die ze 'Tuba' 

11 beurten later was het gedaan, en de ronde was zeker voor de 
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Verblijd waren we te horen een lunch 
aangeboden te krijgen! 7,50 per persoon voor 2 
witte punten en vervuild water dat men aldaar 
voor soep vergist. Dan maar à la carte wat 
fantasieloze meuk naar binnen gemieterd. 
Vlees noch treble.   

 
George op zijn vertrouwde band tegen Richard van Oosterhout had 
weinig tot niets te duchten van genoemde opponent. Geen druk, no 
treble, no trouble at all is echt te weinig. De punten moeten toch 
gemaakt, en iets urgents aan het geheel kan soms helpen. 18 
beurten klooien later was het pleit beslecht. 0 - 6  
 
Pieter, ondertussen, opende de tweede ronde iets moeizamer dan 
de eerste, maar ook hier was er nimmer echt dreiging te bespeuren. 
Overigens was hier Derksen ingewisseld voor de Sjef wegens een 
uitvaart. Er gebeurt zo nog eens wat op het dorp. Sinds openbare 
executies zijn afgeschaft moet een degelijke crematie wel het 
summum zijn in Wijchen.  
Negen beurten is ook prima. Punten, daar gaat het om en 0 - 8 (we 
tellen door) ziet er hoopvol uit!  
 
George bleef voor de verandering op dezelfde tafel; de opwinding is 
groots en voelbaar, mensen! Als er nu toch publiek was geweest...  
Het spel werd meteen beter, want 10 beurten en gemiddeld 7,50 is 
geen geld voor aangeboden punten. No treble.  
Serie van 41 inbegrepen was het ietwat overkill ten aanzien van 
Oosterhouts 16 caramboles totaal, maar des te knapperiger het 
goede resultaat.  
George sprak Horna De Vries Juweliers teamleider achteraf, en 
teamleider was content.  
 
Germ bleef zijn chagrijn ten aanzien van de toko waar hij zich 
bevond onder controle houden en mocht het opnemen tegen een 
veteraan, Rini Megens. Tijdens inspelen stootte Herr Germinator 
een keer of 17 hetzelfde patroon tot een mispunt. Waarom deed hij 
dat en waarom vertel ik dit...? 
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Aquit werd aan Germ gelaten, deze pakte hem net aan achterop, en 
nog eens 149 caramboles volgden. Even was er de gedachte van 1 

beurt, maar het werden er 2. 
 
Men is dan geneigd je aan te praten 
dat je het jammer moet vinden, 
als ik ga huilen omdat ik 2 beurten 
nodig had voor 175 punten, dan stop 
ik vandaag nog met deze 'sport'. 
  
0 - 12  
 
All about that bass..  

 
                                                                                                              
Grrrm  
 

 
 
 

 

Aquit werd aan Germ gelaten, deze pakte hem net aan achterop, en 
nog eens 149 caramboles volgden. Even was er de gedachte van 1 

beurt, maar het werden er 2.  

Men is dan geneigd je aan te praten 
dat je het jammer moet vinden, maar 
als ik ga huilen omdat ik 2 beurten 
nodig had voor 175 punten, dan stop 
ik vandaag nog met deze 'sport'.  

                                                                                                                     

 


