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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.0229 840380 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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Van de Voorzitter.. 

 
In  Memoriam    
 

Kees Besseling 
 
 
Op oudejaarsdag is Kees Besseling overleden. 
Hij was ruim veertig jaar lid van de Horna en lange tijd zelfs erelid.
Kees heeft zich enorm ingezet voor de Horna. 
Op momenten dat het nodig was nam Kees het roer in handen en 
loodste de club naar rustiger vaarwater. 
 
Ook op de achtergrond bleef Kees altijd actief en voor een advies 
klopte je nooit tevergeefs bij hem aan. Kees was een bestuurder in 
hart en nieren; iemand die een duidelijk standpunt innam en
ook voor ging. 
 
Bij de avondwake werd duidelijk dat Kees niet alleen geliefd was bij 
de Horna maar ook bij vele andere verenigingen. 
Wij zullen hem missen als sportief biljarter, als raadgever,
vooral als mens die een groot hart had voor de Horna.
 
 
Voorzitter bv Horna 
 
Nico Schipper 
 
 
 

 

Hij was ruim veertig jaar lid van de Horna en lange tijd zelfs erelid. 

roer in handen en 

voor een advies 
klopte je nooit tevergeefs bij hem aan. Kees was een bestuurder in 

duidelijk standpunt innam en daar 

Bij de avondwake werd duidelijk dat Kees niet alleen geliefd was bij 

als raadgever, maar 
groot hart had voor de Horna. 
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Van de Redactie.. 

 
Voor u weer een uitgave van het Horna Nieuws. Eigenlijk bedoeld om in 
december 2014 te laten uitkomen. Toen lag er echter nog niet voldoende 
copy om een A4-tje te vullen. 
Gek genoeg kwamen er vlak naar de jaarwisseling allerlei verslagen 
binnen. Mogelijkerwijs zijn, vanaf dat moment, de diverse schermutselingen 
boven het groene laken in alle hevigheid losgebarsten. Het kan natuurlijk 
ook liggen aan uw goede voornemens voor 2015. 
 
Kruip is wat vaker in de pen, tik er eens lustig op los op die veredelde 
typemachine of mail de redactie eens een leuk stukje over de belevenissen 
tijdens het ‘teamen’, de eigenzinnigheden van de opponent of het 
sfeervolle etablissement waar dapper werd gepoogd de beschonken 
kroegloper te weerhouden van een ‘potje driebanden’. 
 
Mij is niets te gek, ik plaats het wel…. 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren vóór 17 april 2015 

 

 

Nieuws. Eigenlijk bedoeld om in 
december 2014 te laten uitkomen. Toen lag er echter nog niet voldoende 

Gek genoeg kwamen er vlak naar de jaarwisseling allerlei verslagen 
schermutselingen 

boven het groene laken in alle hevigheid losgebarsten. Het kan natuurlijk 

Kruip is wat vaker in de pen, tik er eens lustig op los op die veredelde 
euk stukje over de belevenissen 

tijdens het ‘teamen’, de eigenzinnigheden van de opponent of het 
sfeervolle etablissement waar dapper werd gepoogd de beschonken 

 

KOPIJ 

sturen naar: 
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De week door.. 

 

Maandagavond 
 
Om te beginnen met de opkomst. Zoals ik al verwacht had is de 
opkomst met het De Vries Juwelier kadertoernooi in het vooruitzicht 
een stuk beter geworden. En met een stuk beter bedoel ik dat er zo 
ongeveer 5 spelers meer dan in de zomer. Dan kan het gebeuren 
dat als je even te laat binnen komt dat alle tafels bezet zijn en dat je 
dan even moet wachten. Dat wachten duurt bij ons wel ongeveer 
anderhalf uur. Het wordt dan ongeveer half 9 of 9 uur voor dat je 
kunt gaan spelen. Maar aan de lange tafel bij biljart 9 ka
werken aan je sociale kontakten. 
 
Wel of niet nieuw lid op de maandag, Peter Mak net gepromoveerd 
naar de hoofdklasse libre. En ik hoop dat je het een beetje naar je 
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zin zal krijgen want er loopt een hoop vreemd 
volk rond op de maandag. Even doorbijten en 
net zo vreemd doen als al die anderen dat went 
het snelst.  
 
Gerrit Dudink heeft zowaar weer eens de keu 
gepakt en een paar partijen gespeeld, en Gerrit, ik hoop dat het 
allemaal een beetje lukt en dat je er plezier in blijft houden. Adrie 
Botman is ook zomaar weer terug op de maandag en je weet bij 
Adrie nooit hoelang dat gaat duren. Voor ons maakt dat niet uit want 
Adrie is meestal goed gestemd en hij vindt alles prima. Kampioenen 
zijn er ook in vele soorten bijvoorbeeld  de meest gespeelde partijen. 
Op eerste plaats staat Joop v/d Haar met 33 gevolgd door Martin v/d 
Hudding met 28. En met de minst gespeelde partijen staat nu nog 
Koos Smit maar dat komt natuurlijk door het verbouwen van zijn 
huis. 
 
Kevin en Bas zien we ook niet zoveel maar die hebben natuurlijk 
nog andere hobby`s dan alleen biljarten. Stijgende sterren zijn er 
ook zoals Theo Handgraaf die gaat zo stilletjes aan richting 10 Gem 
en hij vraagt dan zelf of hij er niet wat meer kan maken net zoals 
Jordy Jong dat ook doet. Die zegt zo tussen het spelen door, zet mij 
maar 200 Car, en het lukt hem ook nog. 
 
Ander nieuws gaat over het team De Vries Juwelier en dat is geen 
goed nieuws want we bungelen ergens onderaan de ranglijst. Af en 
toe wordt er een mooie partij gespeeld en gewonnen door een 
speler en dan verliezen die drie andere sukkels weer. Zoals laatst 
John Erkemeij een partij uit maakte met een serie van 109 en de 
drie andere spelers weer verloren. Dit is wel zo`n beetje het wel en 
wee op de maandag en dus kan ik weer zeggen: 
 
“Zo ik ben er weer doorheen, ik heb het weer gehad tot de volgende 
keer”. 
 
Bensink 
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De week door.. 

 

Donderdagavond 
 
Als ik donderdagavond binnen treedt om ongeveer kwart over zeven 
overzie ik het schouwspel van biljarters, schrijvers en kijkers. Aan de 
lange tafel bij biljart nr. 9 zitten de critici. Zij overzien en bekritiseren 
de verrichtingen van de spelers. Hoewel het vaak zo is dat ‘de beste 
stuurlui aan wal staan’, is dit hier niet van toepassing. Gevraag
maar zeker ook ongevraagd, worden goede adviezen aan elkaar 
uitgewisseld. ‘Over rood, natuurlijk’, zegt de één, terwijl de ander zijn 
hoofd schudt, op de onderlip bijt en zich vervolgens mengt in de 
discussie. ‘Over wit… hou je tenminste nog wat over’. ‘Ja maar, als 
je mist heeft de ander er minstens 10 op de keu’, wordt 
geretourneerd, waarop de vedette terecht van repliek dient: ‘Je moet 
ze ook niet missen’. Iets waar weinig tegenin te brengen is. Ik meng 
me er niet in, ergo, ik waag me er niet in. Immers, dan is sprake van 
‘de beste stuurlui….’. 
 
Later die avond mag ik schrijven bij het bandstoten van twee 
vedettes, die hun waarde voor de club al lang bewezen hebben. Ik 
verwacht een prachtige partij te gaan aanschouwen en pak 
achterzijde van het bierviltje er alvast bij. Helaas, te vroeg gejuigd… 
het gaat vooral moeizaam. Dat vinden ze zelf ook. Ontevreden over 
het spel en ook de punten (al vinden ze dat bijzaak), wat op de 
gezichten duidelijk staat af te lezen. Toch is het spel in ’t geheel niet 
slecht. Wat ik moet maken in het totale spel, maakt Ton in één beurt. 
Ook Rien speelt een prima partij, maar schudt gelaten zijn hoofd als 
hij verneemt dat halverwege het gemiddelde net geen 2 is. Ik teken 
ervoor, onmiddellijk. 
Uiteindelijk is het een fraaie eindsprint van Ton die hem de winnaar 
van de match maakt. Maar, Rien heeft nog de nastoot. Hij hoeft er 
nog maar 1 om een remise te bemachtigen, maar mist, op een haar, 
de aquitstoot. Overigens, bij de analyse van de partij, blijkt diezelfde 
haar, voor het merendeel verantwoordelijk te zijn voor het gemis
fraaie series. 
 
Paul 
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Horna De Vries juwelier 

 

Matig 2014 uit en goed begonnen in 2015
 
 
Kostbare punten laten liggen in Leusden 
 
20 december gingen George, Vincent en Kees op pad naar 
Leusden, alwaar Vincent er onderweg achter kwam dat 
nog pontificaal in het zicht stond achter de voorruit van zijn auto op 
de afgesproken ontmoetingsplaats. De rest van de dag duimen 
draaien de auto aan het einde van de dag niet aan te treffen zonder 
voorruit en zonder telefoon, enigszins aangewakkerd door 
bemoedigende woorden van George en Kees. “nu gaat het nog 
regenen ook, wordt je bekleding ook nog nat, zo zonder ruit…”

 

 

Matig 2014 uit en goed begonnen in 2015 

20 december gingen George, Vincent en Kees op pad naar 
Leusden, alwaar Vincent er onderweg achter kwam dat zijn telefoon 
nog pontificaal in het zicht stond achter de voorruit van zijn auto op 
de afgesproken ontmoetingsplaats. De rest van de dag duimen 
draaien de auto aan het einde van de dag niet aan te treffen zonder 

ewakkerd door 
bemoedigende woorden van George en Kees. “nu gaat het nog 
regenen ook, wordt je bekleding ook nog nat, zo zonder ruit…” 
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Afijn, bijna een uur te vroeg kwamen wij aan op de bestemming op 
deze koude regenachtige dag. Daar kwamen wij langs de 
voetbalvelden waar we zagen hoe echte bikkels gevormd worden. 
De plaatselijke F7 speelde een dijk van een wedstrijd. Aan de 
overzijde een kluitje mini voetballertjes. Aan onze zijde een niets te 
doen hebbende keeper gehuld in driedubbel gelaagde kleding. Op 
onze vraag of hij het niet koud had, zei hij stoer, Neu hoor, helemaal 
niet…  
Wij mindere biljart bikkels zochten de warme biljartgelegenheid op 
voor een broodje en een warme bak koffie. 
 
Even later startten Kees en Vincent respectievelijk in het 47/2 tegen
André Peereboom en in het libre tegen Edgar de Hek. 
Kees en Andre gingen gelijk op in een wedstrijd met weinig 
hoogtepunten. In de gelijkmakende beurt wist Andre helaas nog een 
puntje van ons af te pikken.  
Op de andere tafel duurde het te lang voordat Vincent in de partij 
kwam. In de zevende beurt de ballen in de ideale serie americaine 
positie leverde een goede serie op, die helaas strandde bij 183 op 
het punt waar de leiplaten elkaar raken. Een kleine oneffenheid liet 
de bal uit zijn looplijn wijken waardoor de eerste bal werd gemist. 
Edgar liet de kans niet meer lopen en tikte even later uit. 
 
George deed wat ie moest doen tegen Jacques de Beurs en trok de 
bandstootpartij in 15 beurten naar zich toe. Teamresultaat 3
Op de andere tafel speelde Vincent zijn tweede libre partij vanaf het 
begin af aan scherper en zelfverzekerder en won in 4 beurten. 2 
voor dus een goed uitgangspunt voor Kees en George. Een 
winstpartij zou genoeg zijn voor de overwinning. Andre en Kees 
gingen weer gelijk op maar verzandde in verdedigend spel, 
waardoor de partij resulteerde in veel beurten en een verliespartij 
aan onze zijde. Alle hoop op George die goed bezig was in zijn 
tweede band partij. Jacques kwam in het begin niet in de wedstrijd 
en George liep gestaag uit naar een verschil van 40 punten. Kat in 

het bakkie, zo dachten wij gedrieën. Wat er toen 
gebeurde hadden wij niet voorzien. Met twee 
series van in de twintig vocht Jacques zich terug in 
de wedstrijd en ging er op en erover, een beurt 
later en nog vijf en het was gedaan. Een desillusie 
rijker, 4-2 verlies, balen, balen, balen. Kostbare 
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punten verloren. Zo’n dag waarop je een beetje 
geluk zou moeten hebben, het dubbeltje kan twee 
kanten op vallen, voor ons viel hij dit keer de 
verkeerde kant op.   
 
 
Dubbele winst tegen Biljartcentrum Arnhem 
 
2015 is aangebroken. Topteam Horna De Vries Juwelier heeft als 
goede voornemen geen wedstrijden meer te verliezen en volle bak 
richting de eredivisie te gaan. 3 januari was de eerste kans dit waar 
te maken. Germ, Kees en Vincent mochten deze klus klaren. De 
bittere verliespunten in Leusden nog vers in het geheugen was de 
scherpte aanwezig. Arnhem trad niet op met de sterkste 
samenstelling, wat kansen zou moeten bieden, maar het moest nog 
wel even gebeuren. Kees startte met band tegen Raymon Gielens 
en Germ mocht het in het 47/2 opnemen tegen Jan van Dongen. 
Kees mocht ervaren hoe lastig het bandstoten op de grote tafel is. In 
een gelijk opgaande strijd moest Kees in de slotfase toch buigen 
voor Gielens. Op de andere tafel deed Germ goede zaken. Ondanks 
dat het zoeken was naar de juiste posities bleef Germ aan de bal en 
was toch slechts in 5 beurten uit. Knap!  
 

Vincent moest het pleit beslechten in het libre 
tegen Maarten Broers. Broers kwam geen moment 
in de wedstrijd en hoewel Vincent de serie 
americaine niet goed onder controle kreeg, bleef 
het spel compact en na negen omlopen was 
Vincent bij de finish. Yes, 4-2 winst was binnen. 

 
De tweede ronde was van hetzelfde laken en pak. Kees redde het 
niet in het bandspel en Germ liep vlot uit op de tegenstander. Toch 
duurde het tot beurt 11, mede door een aantal flinke butages met 
“zitten” tot gevolg en enkele ferme drie vier en vijfbanders.  
 
Vincent was lekker bezig in zijn mix van libre en kaderspel. De serie 
americaine strandde meerdere keren in de grote hoek, waardoor 
telkens opnieuw opgebouwd moest worden. Desondanks in 6 
beurten de punten weer bij elkaar gescharreld. Wederom 4-2 winst 
en we zetten ons, met twee wedstrijden minder gespeeld ten op 



~ 11 ~ 
 

zichte van nummer twee en drie, op een vierde plaats in het 
klassement. Een goed begin van het nieuwe jaar en een oppepper 
om er weer volle bak voor te gaan. 

 
Dank aan arbiters Bert, Irma, Anjo en Jack die ons 
vandaag weer prima door de wedstrijden hebben 
gearbitreerd. Top! 
 
 
 

17 januari de volgende wedstrijd in Doetinchem, dus mocht het 
slecht weer zijn en u heeft zin in een ritje, kom ons gerust 
aanmoedigen. ☺    
 
See you!   
Vincent 
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Horna De Vries Juwelier   vs.   Topteam Horna

Zaterdag 18 oktober 2014

Gezien de sterkte van de ploeg van Horna (de uitspelende 
Hornarren), was dit een belangrijke pot. 
Als we deze partijen naar ons toe konden trekken, waren we, zeker 
op papier, al weer een flinke stap in de richting van de eindzege.
 
De opstelling was als volgt:  
Vincent, terug op het nest na een sa’battel’cal jaar in Beverwijk  op 
250 car. Libre 
Germ, de kersverse 71/2 ereklasse finalist op 175 car. 47/2
George, voor de verandering eens op 75 car. band  
 
Vincent moest het opnemen tegen de jongste Jong telg, 
z’n lengte zou het in ieder geval niet liggen. Aan z’n spel uiteindelijk 
ook niet. Beiden waren redelijk onzeker en met een hoogste serie 
van 100 was het inderdaad Jordy die deze ronde aan het langste (2 
meter 3) eind trok.  
De ‘fat lady’ had echter nog niet gezongen, maar de andere 2 
partijen moesten wel gewonnen worden! Vince licht balend 
achterlatend na z’n eerste pot van het seizoen. Evengoed een serie 
van 80 gemaakt dus hoefden we ons nog niet druk te maken.
 
Op de andere tafel was het Dzjurmie die de punten moest op gaan 
eisen tegen de oudere en kleinere broer (slechts 2 meter 2), Ferry. 
Ferry die met een fantastisch moy. Van 171 uit de voorwedstrijden 
eerste klasse libre kwam……..!!! Kortom, dit was ook nog geen 
gelopen race. 
 
Germ, op het moment blakend van zelfvertrouwen en super in vorm 
zette zijn ereklasse gevoel nog even door en begon met 114 van 
acquit. Na een subtiel misprikje in de serie was de kans op één 
beurt verkeken en mocht Ferry tegen deze achterstand aanhikkend 
een poging gaan doen. 
Hij wist echter bijna niet te scoren en gaf daarmee de nog steeds 
warm op zijn stoel zittende Germ de kans om zijn partij te eindigen 

s.   Topteam Horna 

 
Zaterdag 18 oktober 2014 

   
Gezien de sterkte van de ploeg van Horna (de uitspelende 

Als we deze partijen naar ons toe konden trekken, waren we, zeker 
op papier, al weer een flinke stap in de richting van de eindzege. 
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in slechts 2 beurten!!! Chapeau! Ook de manier waarop was om te 
smullen.. Genoeg geslijmd!! 
 
Eindelijk mocht ik, George, eens de beslissing gaan ‘regelen’. 
Normaal gesproken is het meestal al 4-0 of 0-4 voordat ik mag 
aantreden, zodat er weinig meer te behalen valt. Nu moest ik nog 
even hard aan de bak. Zeker als tweevoudig  Nederlands kampioen 
band is Leo Koomen altijd een gevaarlijke tegenstander.  Leo is een 
zeer ‘uitgenaste’ speler, in de positieve zin van het woord.  Altijd 
proberen de partij te winnen, ten koste van spel en/of moy.  Om een 
lang verhaal nog langer te maken won ik de partij in 9 beurten en 
ging uit met een aardige serie van 42. Leo met 26 car. achterlatend.  
Eerste ronde dus 4-2 voor ons. 
 
De tweede ronde ging van start en na de 
nodige vette meuk en andere heerlijke 
broodjes van Truus, gingen we proberen 
dit geweld voort te zetten. 
 
Vince vond dat hij iets goed te maken had en na wat kleine series 
over en weer resulteerde dit gevecht in een overwinning in slechts 7 
beurten. Uit met een fraaie serie van 90!   
 
2-0 in het voordeel van ons. Jordy met 38 car. achterlatend.    
 
Op de andere tafel Germ weer tegen Ferry in het 47/2. De roes van 
onze kaderkoning was nog niet uitgewerkt en daar ging de trein 
weer..  Slechts 3 omlopen had Germ nodig om met een serie van 
104 te eindigen, Ferry met  42 car. achterlatend. Een topdag voor 
ons en vooral voor Germ die over 2 partijen een gemiddelde 
behaalde van 70…!!! Een ereklasser waardig!  
 
4-0 voor ons. 
 
Als laatste mocht ik de resterende partijpuntjes in beslag gaan 
proberen te nemen. Wederom tegen ‘Don’ Leo die nog een appeltje 
met mij te schillen had,  
Na een moeizaam begin van vooral ‘ruime’ ballen over en weer kon 
ik het feestje van vandaag compleet maken door in de 12e beurt de 
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match naar me toe te trekken met een eindserie(tje) van 23. Leo 56 
car.  
 
Al met al een geslaagde dag. Ook Kees Kleibroek kwam ons nog 
even steunen en van de sfeer proeven. Binnenkort is hij aan de 
beurt. 
 
Graag wil ik ook de arbiters Irma, Sabine, Jack en Arnold bedanken, 
die de hele dag weer voor ons klaar stonden/zaten. De sfeer was 
geweldig en ondanks dat Arnold mij ‘s middags na een 
kroegbezoekje van zijn fiets af ‘gooide’ wat me de nodige blauwe 
plekken en een zwart telefoonschermpje opleverde, hoop ik toch dat 
jullie ons het komende seizoen weer blijven steunen, zoals vandaag. 
 
George 
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Horna De Vries Juwelier vs. De Hazelaar 

Zaterdag, 22 november 2015
 

'Een stroperige atmosfeer' 
 
In één vloeiend  lijn naar de koppositie. Helaas, we moeten nog 
even geduld uitoefenen, en belangrijker, geen steek meer laten 
vallen! Ook de wedstrijd van vandaag kende geen soepele route. 
Vandaag is zaterdag 22 november 2014, de vijand komt uit het 
zuiden, en vaart onder de naam 'De Hazelaar'.  
Zelfs de planning van deze dag was allesbehalve gemakkelijk, maar 
deze spreekwoordelijke 'dikke stront' zal ik u besparen. 
 
Aantredend namens Horna De Vries Juwelier: George Kenter, Pieter 
v/d Geest en Germ Bot.  
 
Pieter ging van wal tegen Eric Dericks. Uitslag niet te voorspellen, 
en hoe stond Pieters brein na de lichtelijk teleurstellende finale libre 
1ste klasse groot....?  
Vertrouwen ontbrak, kansen genoeg, en daarmee is het pleit wel 
samengevat. Cijfers: 13 beurten voor een eindsaldo van 110 
caramboles.. Geeft niet, iedere speler krijgt er mee te maken. 
 
Germ mocht het opnemen tegen de jonge Jordy (niet te verwarren 
met Jordy Jong). Op papier, zowel digitaal als analoog als de 
proloog van een willekeurige wielerronde, zou dit Germs kant op 
moeten kantelen tegen Kanters. Even leek het ook zo soepel te 

gaan, maar het spel oogde gemakkelijker dan de 
werkelijkheid, en onvermijdelijk kwam de klad erin.. 
Enige opluchting was er toen Germ de deksel erop 
gooide, en kon tekenen, schilderen en kleien voor 9 
beurten winst! (Iets met kastelen, kantelen en 
kanonnen van kerels - Nú te zien in het Westfries 
Museum!! Roode Steen 1 te Hoorn. Bel voor meer 
informatie met 0229-280022) 

 
George het beest moest het gaan waarmaken. Over band, tegen 
Paul van de Wouw, onder invloed, aanstootgevend! Achterstand.. 
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daar begint het gedonder! George had moeite los te komen van 
Wouw, wie gestaag verder ploegde.  
Zoals vaker is de motor niet meteen op temperatuur, en zo ook nu 
zat het venijn der Kenter in den staart. Een slotserie van 33 werd 
een feit, en opgelucht haalden wij adem met 4-2 rondewinst op zak!  
 
Intussen moest Pieter bijtanken, en 
zodoende lag Germ alweer in de clinch met 
de librist van de eerste ronde, Eric Dericks. 
De wissel zou vermoedelijk een tactische 
grondslag kennen, maar Germ kent alleen 
de aanval, ongeacht geslacht, ras of leeftijd. Niettemin liet Dericks 
een strijdlust zien waar menigeen iets van mag opsteken. Het is dat 
'butage' (opspringen van ballen wegens slecht contact) de man kon 
stoppen, anders had Germ waarschijnlijk het nakijken gehad... Na 5 
beurten was het gedaan, en 2 - 0 voor de tweede ronde was een fijn 
einde van een goed begin in de volgende helft na het eerste deel!  
 
Pieter en George... iets hing in de lucht, iets dramatisch. Een 
stroperige atmosfeer creëerde een moeizaam geloof op een goede 
afloop... 
 
George, de man van 68 en 52, de Caudron killer en veteranen 
slachter, hij kwam, hij zag, maar ging niet los... Als bandstoten niet 
wil 'lopen', dan.. ja, dan is er geen beginnen aan. 
Vermeldenswaardig is de fraaie serie van 39 door tegenstander Van 
de Wouw. Na 14 pogingen werd een eind gemaakt aan het treffen, 
en 2 - 2 was de spanningsgevoelige tussenstand. Pieter en Jordy 
mochten het verdict van de dag gaan uitmaken!  
 
Het leek onvermijdelijk af te stevenen op eenzelfde scenario, ware 
het niet dat Pieter vast bleef houden, soms te vast, maar evenwel 
noeste arbeid aan de dag legde om zijn weg in de partij te vinden. In 
de 9e beurt moest het gaan lukken. In de 9e beurt kwam hij 
(marginaal) los om eindelijk langs band 'zijn ding' te doen. 176 was 
het doel om de winst van de tweede ronde voor het team te 
verzilveren... en op 175 sloeg het noodlot genadeloos toe.  
Vast. Aquit. Mis. VAM!  
Nu was er de nog jeugdige ontstuimigheid van Jordy Kanters, en 
daar was onze mazzel voor vandaag mee compleet! In een poging 
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ze razendsnel in de serie te duwen, vergaloppeerde Kanters zich, en 
liet de laatste, broodnodige carambole aan Pieter. 
4 - 2, het zit wel eens mee.  
 
Dank aan de arbitrage: David Bron, Irma Huisman, Sabine Bakker 
en Jack Dudink!! Super!!  
Truus, dank voor de goede zorgen en gezelligheid!  
Publiek, tot zaterdag 3 januari 2015! (en neem al uw vrienden mee!) 
 
The Grrrminator (Himself)   

 
 
     
 
 

Districtsfinale Libre 3e klasse 

 
Libre 3e klasse kent een grote groep deelnemers en als je dan in de 
finale komt, is dat een hele prestatie. In de wetenschap dat alle 
geplaatste spelers zouden deelnemen, stond ik in de startblokken 
om naar Horna te vertrekken om als districtsafgevaardigde de 
opening te verrichten. Ik hoor nog net mijn vaste telefoon rinkelen, 
een paar minuten voor negen. Er komt een melding: een deelnemer 
was verhinderd. Dus gauw de uitnodiging er bij en ik heb 
geprobeerd om mensen te bereiken. De eerste reserve zeggen, dat 
hij mee mag doen, de tweede reserve benaderen, dat hij voor de 
zekerheid zijn keu moest meenemen, want hij stond als arbiter bij de 
finale ingeroosterd. Beide heren kozen er blijkbaar voor om goed op 
tijd bij Horna te zijn, want ik kreeg geen gehoor. Voor de zek
de derde reserve gebeld. Hem kon ik geen toezegging doen. Ik nam 
mijn keu maar mee, want als die arbiter Theo Mol wel moest 
deelnemen, had hij een keu nodig.  
 
Kortom, ik moest flink doortrappen om op tijd bij 
Horna te zijn.  
Alle deelnemers inclusief de eerste reserve waren er 
al. Dus mijn zorg om een keu, was overbodig. Theo 
kon zijn taak als arbiter gaan vervullen.  

ze razendsnel in de serie te duwen, vergaloppeerde Kanters zich, en 

Dank aan de arbitrage: David Bron, Irma Huisman, Sabine Bakker 
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Dan starten de wedstrijden. De eerste ronde kende vier winnaars: 
Johan, Sabine, Maarten en Frans. En wel drie partijen in 21 beurten.  
De tweede ronde werd er weer gewonnen door Frans, Sabine en 
Johan. Maar nu ook door Henk. Hij won van Maarten met een mooie 
serie van 19. 
In de derde ronde was er weer winst voor Sabine en Johan. Hij won 
zijn partij van Jaap in 19 beurten. Dit zou de beste partij van de 
finale worden. Maarten won zijn tweede partij van Jos, en Henk won 
ook dit keer van Frans.   
Dan de laatste ronde van de zaterdag: Henk, Maarten en Johan 
wonnen weer, de eerste verliespartij van Sabine. Jos had hier in 20 
beurten zijn eerste winstpartij.  
Johan staat ongeslagen bovenaan: 8 PP, Maarten, Sabine en Henk 
volgen met 6 PP, Frans heeft 4 PP, Jos staat op 2 PP en Jaap en 
Gerbrand nog op de gehate 0 PP. 
 
Zondagmorgen kwam de eerste winst voor Jaap en Gerbrand. 
Sabine won van Maarten. Johan en Henk speelden in een slopende 
partij van 40 beurten wel heel gelijk op. Johan maakte met een serie 
van 3 remise. Johan staat nu op 9 punten, Sabine op 8. 
In de zesde ronde was er weer winst voor Jaap, Jos, Sabine en 
Maarten. Sabine staat nu met 10 punten boven aan. Johan bleef op 
9. Zo gaan we de laatste ronde in.  
Op zondag bleek de druk van de ereplaats voor Johan te groot?  
 
Dan die laatste ronde. Er is spanning. Sabine lacht en praat. Dit was 
in de vorige partijen veel minder. Toen was zij goed gefocust. In de 
zesde beurt staat Sabine op 19 en Johan op 7. Het lukt hem niet om 
te presteren. Sabine maakt kleine series en met 14 beurten een 
serie van 11. Daarmee komt zij op 44 car. en Johan staat op 23. 
Dan komen er wat kleine series van Johan en daarmee komt hij wat 
dichterbij. Maar Sabine blijft op voorsprong. Zij sluit in de 31e beurt 
af met 2 car. en Johan mist in de gelijkmakende beurt de 
acquitstoot. Johan blijft op 49 car. staan.  
 
Kampioen Sabine Bakker is verhinderd om aan de gewestelijke 
finale deel te nemen. Johan Schilder en Maarten Kuil zullen 12 – 14 
december ons district vertegenwoordigen te Krommenie.   
De nationale finale zal op 30 jan. – 1 feb. 2015 te Woubrugge 
worden georganiseerd. 
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Veel succes gewenst!  
 
Eindstand 

Pnt Car. Brt Moy.

1 Sabine Bakker  12 460 173 2,658
2 Johan Schilder 9 455 197 2,309
3 Maarten Kuil 8 459 183 2,508
4 Henk Jongejeugd 7 415 195 2,128
5 Jaap Hogervorst 6 399 173 2,306
6 Frans Pronk 6 438 199 2,201
7 Jos Koopman 4 415 180 2,305
8 Gerbrand Balk 4 414 190 2,178

Kortste partij 19 brt:   Johan Schilder 
Hoogste serie 23:       Maarten Kuil 
Promotie:                   Sabine Bakker 
                                  Maarten Kuil 
 
 
Thea de Weerd  
 
 
 
Terborgse Wijncentrale vs. Horna De Vries Juwelier

Doetinchem, zaterdag 17 januari 2015
 
'Un'  

 
Onze eerste pot, in Eibergen, waren we blij dat de grootste 
‘georgegrafische’ afstand deze competitie geslecht was en wij met
0 - 12 opgetogen huiswaarts keerden. Helaas bleven de punten niet 
bij De Vries Juwelier; na het terugtrekken van de sponsor van BV
Overkamp blies ook het team de aftocht.. Homo's.  
 
Zaterdag 17 januari was er nog een aardige trip te maken naar 
Doetinfuckin'chem, De Veemarkt, team Terborgse Wijncentrale wat 

Moy. H.S. 

2,658 17 
2,309 15 
2,508 23 
2,128 19 
2,306 15 
2,201 17 
2,305 13 
2,178 15 
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ons een smakelijk vooruitzicht had geleken. Geen wijn 
helaas, wel drie semi-serieuze opponenten om tegen 
te ballen. 
Voor de 'Hoornsche' formatie verschenen aan het 
front Vince, Geor en Ger goedgemutst en bewust van 

hun taak! Met wat mazzel heeft Vincent ons boetevrij naar de 
boeren negorij en terug gebracht. 
 
Runde eins 
 
The Germinator (Himself) beleeft een aardig seizoen tot zover, en 
de verwachting is winst. Dat dit ook druk oplevert lijken de overige 
teamleden niet te beseffen of zelfs te interesseren, maar het is echt 
heel heel.. heel zwaar, heb ik Germ horen verzuchten. Die arme 
jongen staat daar dan met knikkende tanden en klappende knieën 
zijn carambooltjes bij elkaar te zweten. Enfin.. in de derde beurt leek 
de beste man zijn partij te gaan voltooien. Met de eindsprint van 103 
puntjes binnen bereik bezweek hij na de 102e.. 'Pour un'. Tja, die 
druk... ik zei nog!  
Rogér - The - Schinning bood geen weerstand, dreeg geen dreiging 
noch strobreed in de wegleggende. Rare zin.  
Vier beurten was ook goed, en Germ kon tevreden een niet te vreten 
bal naar binnen werken. Gelukkig was het er maar één.  
 
Vinciento dacht ene male aan Heinz -Sandwich.. nee, te makkelijk- 
Schmale, en dat was genoeg.. ondergetekende was zelf in een 
hevige strijd verwikkeld om een laatste punt te maken en heeft 
derhalve niets gezien, maar de cijfers spreken voor zich.  
Één beurt voor 250 caramboles!!  
Temeer een prestatie gezien het Vinciento Veldto's eerste pot in un 
poging betreft op de dikke tafel! Hulde!  
 
Dsjoordsj, onze Tsjetsjeen, trad aan om band te knallen tegen 
Willem -Wellem- Siebelink...  Wallem begon gestaag zijn punten te 
verzamelen zo her en der van ver en deero, Ons Sjors achterlatend 
met brandhout en apenstoten. Het zou de Aartswouder niet zijn toch 
de meest bizarre verzamelingen aan de dag te leggen, maar telkens 
op 2 en 3 kwart millimeter missen, dan houd je de opponent wel 
gretig.  
De annonce 'en nog vijf' klonk voor Wullem, waar onze man nog 47 
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jetsers erop diende te kletsen. '46  ...pour un' - Mis.  
Waar hadden we dat vandaag eerder gehoord? Het mocht niet 
baten voor de veemarkterist, na 14 beurten was het verdict geveld 
ten gunste van de Horna De Vries Juwelieristen!  

 

Round two 

 
Met '1' in de eerste ronde als gemene deler, vol goede moed, maar 
zoals altijd op ons hoede, de tweede ronde ingegaan... 
 
Vincent was nog aan het nagloeien van het eerste wapenfeit en 
kwam derhalve wat verkoold uit de startblokken. De concentratie, 
spanning en ontlading van een dergelijke, persoonlijke primeur 
maakt doorgaans een tweede goede pot er direct achteraan vrij 
lastig. Toch hielden Veldt und Schmale elkaar stevig vast.. 
carambolegewijs (geen vieze gedachten nu, lieve lezertjes). 
Heinz begon dan toch van schrik te sprinten maar struikelde ruim op 
tijd al bij de 47ste  
horde ....op hetzelfde moment dat George de 47ste miste... 4 + 7 = 
11 = un + un = 2e ronde  
Uw schrijver ervaart deze gebeurtenis als een teken van God. 
Vincent voelde zich aangesproken van boven en volbracht met 93 
zijn partij in de 10de vers om alvast 0 -2 vast te stellen!!
 
Dsjoordsj nam de libretafel over band in beslag om zijn winst van 
eerder kracht bij te zetten, en ditmaal overtuigender de partij te 
dicteren! Aldus geschiedde... W.S. was ws niet kansloos, maar echt 
partij wist hij nu niet te geven, en zo is hij op achterstand gebleven... 
met een glimlach. Dat wel. Zijn andere, duidelijk voor hem 
belangrijker project, A1 (A-un) Biljarts in de Eredivisie had de winst 
reeds veilig gesteld, en dit stemde Wollem mild en tevreden. 

Waar hadden we dat vandaag eerder gehoord? Het mocht niet 
14 beurten was het verdict geveld 
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Vincent voelde zich aangesproken van boven en volbracht met 93 

2 vast te stellen!! 

l over band in beslag om zijn winst van 
eerder kracht bij te zetten, en ditmaal overtuigender de partij te 
dicteren! Aldus geschiedde... W.S. was ws niet kansloos, maar echt 
partij wist hij nu niet te geven, en zo is hij op achterstand gebleven... 

glimlach. Dat wel. Zijn andere, duidelijk voor hem 
un) Biljarts in de Eredivisie had de winst 

reeds veilig gesteld, en dit stemde Wollem mild en tevreden. 
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Caramboles moeten uiteraard wel gemaakt, en George deed dit 
uitstekend op de toch moeilijke campingtafels in 11 noteringen. (1 + 
1) 
 
Het gefluister en gesis vanaf de tribune leek zoiets als 
'lopen naar huis' te zeggen.  
Onder dit soort omstandigheden moet Germ zien te 
presteren, en bijna zou het hem fataal worden. Rogér 
echter liet de kans om het af te maken op 3 punten 
voor het einde liggen, en Germ besloot de partij ternauwernood met 
37 in de 10e beurt!  (3 + 7 + 1 + 0)  
Zouden we dan met 0 tegen 12 ? Helaas. De laatste drie werden 
erop geduwd, en de 1 - 11 dagzege is een feit!  
 
Un - un un 
 
                                                                                                                   
Grrrm  
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Fotocollage: Juwelier De Vries Kader toernooi

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Wachten op de 
prijzen!  
 
                                                                    
Adrie Botman  
De Kampioen          
 
 
 

 
 
 
 
 

D
D
De snertboy’s: Harry, 
Rob, Jos en Piet

Het gebak van de bakker 
(die dit gratis sponsorde) 
 

Juwelier De Vries Kader toernooi 

 

De prijzen 

                                                                   

e snertboy’s: Harry, 
Rob, Jos en Piet 
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Ode aan Cees Besseling 

 

Gedichtje 

 

Graag, biljartte ik met Cees 

Kreeg altijd een leermoment van Cees. 

Zag je dat? Wat `n mooie bal! 

Kijk, hij gaat wel 2x rond. 

En dan, weer zijn schaterlach, die vulde de zaal(met gemak) tot aan 

het plafond. 

 
Jan Pronk 
   
 
 
 

 

En dan, weer zijn schaterlach, die vulde de zaal(met gemak) tot aan 


